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भीसोमानन्दनाथप्रथतिगुरुवरादिष्टसन्नीतिमार्गो 
ष्वा यत्रैव सम्यक्पटिमनि घटनामीश्वराद्रैतवादः । 

करमीरेभ्यः प्रसत्य म्रकटपरिमखो रखयन्सबदेर्यान् 
देशेऽन्यस्मिन्नदृष्टो घुखणविसरबत्स्ववन्यत्वमाप ॥ १॥ 

बरत तरसा संसाराच्ि विधत्त परे पदे 
पद्माविचलं नित्यालेकम्रमोदसुनिभरे । 
विमृशत शिवादिष्टाहेतावबोधसुधास्सं 

भरखमभावेखसत्सचयुक्त्यान्तःसमल्टवदायिनम् ॥ २ ॥ 



५५ 

ॐ 

कारमीर-संस्करतमन्थाबटिः | 

ग्न्धिः ८ 
क = 

| # श्रातन्नालाकः । 
--------ई-०-<~--- 

श्रीमन्महामादेशधरराचायंवयं--श्रोमदभिनवगुप्रा वार्यविरवितः ! 
ए [१ ₹ £ [न [कक [अप ^ ७ ५ 

श्री मन्सहामाहेश्सचायंवयं--श्रीजयरथङतावेषेकाभेख्यरीकोपेतः ! 
श्रीभारतधमेमातण्ड-कारमीरमहाराज-श्रीप्रतापसिहमराकिष्टापिते 

म्रलावे्याप्रकाश् ( रिसचं ) कायोख्ये 
तदध्यक्ष~पण्डित--मघुसूदन-शाख्िणा 

उदिष्टकार्याख्यस्थेतरपण्डतसदहायेन 

संगृह्य, संसोधन-पर्यायाङ्कन-विवरणा दिसंस्करणेत्तरं 
पाश्वात्यविद्रतपरिषत्समताधुनिकुगमञ्दरीत्युपन्यासादिरसैस्कारेः पाश्च 

श्रीसुम्बय्यां 
®, => 

श्रीवेकटेश्वरपेसनान्चि मुद्रणालये सद्रपयित्य 
प्राकाइयसुपनीतः । 

संवत् १९७७ चैस्ताग्दः १९२० 

कार्मीर-श्रीनगर | 
( अस्य मन्थस्य सर्वै प्रकारानमुद्रापणायधिकाराः प्रोक्तमहाराजवर्येः 

स्वायत्तीकृताः सन्ति) 
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्रीतन््ालोकस्य 
------ +ड, @------- 

श्रीमदाचायाभिनबगप्तपाद विरचितस्य 
आचा्यंजयरशद्रतविवेकामिस्यन्याख्योपेतस्य 

तृतीयमाहिकम् । 
~> 

खावमतेऽपि विचितं निखिटमिदं बाच्यवाचकाव्म जगत् । 
दपेणनगरवदात्मनि पिभासयन्विजयते विनयः ॥ १ ॥ 

इदानीमनुपायानन्तर्येण कमपराघ्तं दाभवोपाथं 
दितीयार्धेन प्रणिगदितुं प्रतिजानीते 

अथ परोपयिकं प्रणिगध्ते 
पदमनुत्तरमेव महेरितुः ॥ 

ननु यदि नाम परोपायस्यापि अनुत्तरभेव रूपं 
तद्परवेणेव गताथत्वात् किम्थमिदमाहिकान्तरमा- 
रभ्यते ? इत्याह 

प्रकादामात्रं यत्प्रोक्तं 
भेरवीयं परं महः । 

तत्र स्वतन्त्रतामात्र- 
मधिकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 



र भ्ीतन्त्रारोकः 

प्रकादामात्रमिति प्राधान्यात्, नहि निर्विमशैः 
प्रकाशः समस्ति उपपद्यते वा, प्रोक्तमित्यनुपाया- 
हिक, अधिकमिति कल्पनामात्रेण, नहि वस्तुतो 
वस्तुनः स्वभावोऽतिरिच्यते - तथाते वा स स्वभाव 
एव न स्यात्, स्वतन्त्रतेति प्रकारानक्रियाकतुतं, 
तस्य चेयत्ततवं ~ यत् स्वभिन्तावेव स्वेच्छया सर्व 
पकारायतीति ॥ १॥ 

तदेवाहं 
यः प्रकाराः स सर्वस्य 

प्रकारत्वं प्रयच्छति । 
यः खट्धं प्रकाशनक्रियायां कतो परपमात्रात्मा- 

त॒त्तरशब्दाभिधेयः प्रकाशः स सवेस्य प्रमातृपमेया- 
स्वनो विश्वस्य षकारा पकारामानतां पयच्छति- 

०, स्मेका अ £, + 
स्वास्नेकास्म्येन अवभासयतीत्यथंः । नहि विश्वं 
नाम पकारमानवात्तदतिरिक्तं किचित्संभवति- 

प० ५ चघ० प° स्वतन्त्रे प्रकाशकतरमितिं पाठः । 

प ६ घण पु° स्वभित्तौ स्वेच्छया यत्सर्व प्रकाियतीति पाठः । 

१०२९ श्यः श्रकाद्चः इति पद्यं क, घ. पुस्तकयोः श्रविविच्यते' 
हृयतो ऽनैन्तरमेवोपन्यस्तम्ि । 

0० १४ घ० पु° स्वातमेक्यैनेति पाडः । 



छो० ३1 तृतीयमाहिकसं । $ 

तदतिरेकाभ्युपगमे द्यस्य प्रकारामानत्वायोगाद्ा- 
नमेव न स्यात् इति ॥ 

तदाहु 

न च तच्यतिरेक्यस्ति 
विश्वं सद्ावभासते ॥ २॥ 

वा शाब्दोऽभ्युषगमे ॥ २॥ 
नतु यद्येवं तिं प्रकाश एव प्रकाराते इवि 

विश्वस्य अवभास एव न स्यात्, अथ च भासते 
विश्वमिति किमेतत् ? इत्यादाक्याह 

अतोऽसो परमेशानः 
स्वात्मव्योमन्यनर्गलः । 

इयतः सष्टिसंहारा- 
डम्बरस्य प्रदशकः ॥ २॥ 

अत इति ~ प्रकादातिरिक्तस्य विश्वस्य भाना- 
योगात, परमेरे हि अनगंरखुखरक्षणस्वस्वात- 
न््यमाहास्स्यात् स्वात्मभित्तावेव अनतिरिक्तम 

1 

प०५ खन पु° सद्रान भासते इति पाठः । 

प° १५ ग० पु° अन्मलस्वलक्षणश्लादन्त्येति षाड: । 



प, श्रीतन्वालोकः 

प्यतिरिक्तायमानम् इयदिश्ववैचिच्यं परददोयति 
इति। इत्येवं विशवेचिच्योह्छसेऽपि प्रकादमातच्रस्व 
भावे सात्मनि अस्थ नाधिकं किंचित् जातम् - इति 
कटाक्षयितुम व्योम्ना निरूपणं कृतम्, अत एव 
चानेन विश्वस्य चित्परतिबिम्बत्वम् ~ इत्यनुजोदे. 
दोदिष्टस्य प्रतिविम्बवादस्य अवकाशो दत्तः। यथा 
हि दपणादो परस्परब्यावृत्तास्मानः भरतिबिम्बिता 
आकारविरषाः ततोऽनतिरिक्तत्वेऽपि अतिरिक्ता 
इव भासन्ते तद्रदिहाषीति ॥३॥ 

तदाहु 

निर्मरे मकुरे यद- 
द्वान्ति भूमिजखदयः । 

अमिश्रास्तददेकस्ि- 
धिन्नाथे विश्ववरत्तयः॥ ९ ॥ 

सुबोधमञ्यांम् 
रूपादिपश्चवर्गोऽयं विश्मेताषदैव हि । 

गृह्यते पश्वभिस्तच चक्षरादिभिरिन्दियेः ॥' 
पं० ३ क° पु° अस्यानाधिकं जतमितीति पाठः । 
प१० ५ क° पु विश्वं चित्प्रतिविम्बत्वे इयनुजो दिष्टम्येति णठः । 

पं ८ क° पु ततोऽनतिसिकता इद भासन्ते इति पाठः । 



शो०.९1 तृतीयमाहिकम् । ५ 

इ व्यादयुक्तयुक्तया पथेव रूपादयस्तावत्स्वमिति।॥४॥ 

तेषां प्रतिविम्बेन व्यवस्थया विषयभागं दयति 

सरां माति नयन- 
दपेणाम्बरवारिषु । 

सरशमिति सजातीयम्, अम्बरोति अम्वरस्थं 
नातितीवं नातिमन्दं - सोरं चान्द्रं वा तेजः, तत 
हि छयापुरुषोपदेराविद्धिः शरीरसंस्थानप्रातिनिम्बं 
दृद्यते । यदाहुः 

नभस्थे च तेजसि रूपप्रतिषिम्बयोगः ।' 

इति । यद्वा विषयान्तरोपलक्षणपरतया राञ्द- 
प्रतिनिम्बविषयत्वेन व्याख्येयम्, तेन ~ नभसि 
प्रतिश्रुत्का तथा परानुभूयमानस्य कटुतिक्तादे 
रसस्य ख्यादिस्पदशस्य गन्धस्य च दन्तोद्के 
कन्दादो स्परीश्चेत्रे खचि घ्राणे गन्धक्चेत्रे च करमेण 
परतिबिम्बनमिति ॥ 

(र 

एतदेव दरोयति 

प ९ क० पु° तेजसि प्रतिविम्बनयोग इति पाठः | 
प० १० क० पु विषयनोपलक्षणेति पाठः । 
प० १४ क० पु° स्पराक्षेत्रे गन्धक्षेत्रे प्राणक्षेतरे चेति पाठः 



श्रीतन्नाटाकः 

तथा हि निर्मटेरूपे 
रूपमेवावभासते ॥ ९॥ 

इह पुथिग्यप्तजसां जयाणामेव रूपवत्वमिति- 
पार्थिवे दपणादो, आप्ये स्तिमिते जलाशयादो, 
तेजसे चक्षुरादौ च रूपाख्योऽस्ति स्वच्छो गुणः 
संनिवेशस्य सस्थानास्मा - इति तस्प्रतिविम्बनमेव 
तत्रावभासते न स्पशोदेः, तत् खलु आनन्दस्था- 
नादात्मकेषु कन्दाद्याधारादिषु स्पशोदेः संभवात् 
प्रतिसंकामति, तेन य एव यत्र स्वच्छोऽस्ति गुणः 
स एव तच्र प्रतिसक्रामतीत्यादायः ॥ ५॥ 

न चेतदसवद्धमित्यवधारयितुमन दष्टान्तमाह 

प्रच्छन्नरागिणी कान्त- 
प्रतिबिम्बितसुन्दरम् ¦ 

दर्पणं कुचकुम्भाभ्यां 
स्पृशन्त्यपि न तृप्यति ॥ ६॥ 

प० ५ क पु° र्प्रत्वमिति पाठः| [ष 

प० ७ क° पु स्परनदिरिति पाटः । 
प० ११ क० पु० चेतदप्रतिवद्धसिति पाठः । 

प० १३ कृ० प° प्रतिनिम्बनसन्दरभिति पाठः| 

४३३. 



छोऽ ७ [| तृतीयमाहिकम् । ७ 

अन्न तावस्पच्छन्नरागिण्याः कान्ताया गुरुसनि- 
धानादेरन्तरायप्रायत्वात् साक्षात् दरोनायप्राघ्षा- 
वपि द्पणप्रतिचिम्बद्वारेणापि अनन्यसंचेव्यं दृष्टो 
मया कान्तः" इति सन्ताषाभिमानात् कान्तदरशमं 
वत्तम्, अत एव सुन्दरभिस्यनेन दशहनवदोन्मिषि- 
ताह्ादातिदायकारित्वाद्यपि सूचितम् । एवमन्यासं- 
वेद्य एतत्स्प्ोऽपि मे भूयादिति तत्र कृतप्रयल्लापि 
सा दपणे स्पराप्रतिसंकमात्तमरखभमाना न तुष्यति 
न प्रीयत इत्यथः ॥ ६ ॥ 
ननु यद्यत्र पं प्रतिबिम्बितं तत्तदव्यभिचरितस्व 

(> ¢ 

भावः स्प्रोऽपि किं न परतिबिभ्वितः! इव्याराक्याह् 

न हि स्परडोऽस्य विमो 
रूपमेव तथा यतः । 

तेर्मस्यं चातिनिषिड- 
सजातीयेकसगतिः ॥ ७॥ 

अस्थेति दपणस्य, तथेति विम, स्वच्छमेष 
हि अस्वच्छस्थ दर्पण इव मखस्य प्रतिषिम्बं स्वी 

४ 

पे० ५ क० पु० इत्यनेनाद्रवरौन्मेषाहादेति पाठ; । 

पट € क० पुर एवमन्ये इत्ति पाठः । 
प० १७ ख० पु० अस्वच्छस्य मुखं दुर्धैणस्य प्रतीति, ध० पु दपणर्येवं 

मुखं इरपणस्येति पाठः । 



८ श्रीतन्त्रारोकः | 

करोतीति भावः) नेमल्यं नाम च एतक्किसुच्यते! 

इत्याह - नैर्मल्यं चेति, अतिरायेन निषिडाः विजा- 

तीयभावेरकलुषिता ये सजातीयाः, यथा - दपणे 

रूपपरमाणवः, तेषां एका विजातीयाभावादसहाया 

या संगतिः ~ नेरन्तर्थणावस्थानास्स्थंपुटत्वादिपरि- 

हारेण शछश््णलास्म संहतं नैमल्यम् । यदेव हि 

विजातीयैः सजातीयाभवैश्चाकटुषितं दपणादे रू- 
पमुपलभ्यते तदा रूपप्रतिषिम्बयोगः । यदा तु 
विजातीयेबीष्परजोरूपादिभिस्तत्काटुष्यमुपनीयते 
तदा न ~ इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चीयते, यदय- 

स्यैव प्रतिविमभ्बापकापेक्षया विशिष्टः स्वच्छताख्यो 
गुणःस एव तत्प्रतिविम्बं गृह्णाति इतिःअत एव च 
"रूप एव रूपमवभासते' इत्यादो भतिज्ञातो दप. 

१ स्थपुटस्वादिपरिहदारेण, निम्नोन्नतादेः परिदहायोवस्थानादित्यर्थः । 
त त 

प ४ क० घ० पु° रूपरसपरपरेत्यादिः पाठः । 

भ ७ ध पु° सजातीयभावेनाकटषिता इति, कण पु तिजा. 
तीयंभावनिःसद्ायेत्ति, ख० पु सजातीयेविजातीयाभवेश्ेत्ति पाठः । 

वं* १० घ० पु योग्यस्येव प्रतिनिम्बेति पाठः । 

प १३ ख० पु° प्रतिज्ञाते दपेणेऽपीति पाठः | 



छो० ८] ततीयमाहिकम् । ९ 

णोऽपि मुखे प्रतिषिम्बेत् - इत्यविरोषेण बिम्बपर- 
तिषिम्बभावो न भवति ~ इत्यप्यावेदितम् ॥ ७॥ 

एतदेव प्रकारान्तरेणापि व्याचष्र 

स्वस्मिन्नभेदाद्धिन्नस्य 
दररोनक्षमतेव या । 

अत्यक्छस्वब्रकश्स्य 

नेमेल्यं तहुरूदितम् ॥ ८ ॥ 
अव्यक्त परतिबिम्बितेऽपि भावान्तरे तस्याविक- 

स्पस्येव निभोसादतिरोहितः स्वप्रकाशो यस्यं द्ष- 
णादः स्वात्मन्यभेदमवटस्ब्य यद्धिन्नस्य भिन्नवे- 
दास्य प्रतिबिम्बापकस्य पर्वतादेदशनं गर्मोक्रितण्य- 
थेत्वास्प्रकठीकरणं ~ नहि द्पणदेशादणामात्रेऽपि 
वाद्य देश प्रतिधिभ्बं भवति इति भावः, तत्र था क्ष 
मता ~ कुड्यादिविखक्षण्येन प्रतिबिम्बयहणसहि- 
ष्णुता तदेव नेमेस्यम्। न चेतत्स्वोपन्ञमेवास्माभि- 

प०१ कर ख० घ० पु> इत्यरेषेणेति प्राठः 

प० २ ग० पुण प्रतिविम्बषाद इति पाठान्तरं चास्ति । 

प० ८ कर घ° प° अत्यक्तप्रतिविम्बैत्वेपीति, खं प° भी्यक्तस्व 

प्रभाकैस्येति पाठः । 
रै 



१० नीतन्वाल्छंकः 

रुक्तमिव्याहं ‹ गुरूदितमिति ` गुरुणा परमगुरुणां 
श्रीमदुत्पदवेन 

'अथार्थस्य यथारपं- " --* -- "^" 

इत्यादि । तथा 
(ल >| युक्तं जइस्यवं' धषष५ १०५०००७ ०७५०००१००्ब 

इत्यादि श्रीप्रत्यभिक्ञाकारिकादयटीकायामेतन्नि- 
खिमेव प्रतिबिभ्बसतच्वभुदितसक्तमिव्यर्थः॥<॥ 

तदेतच्नेमेस्यं मुख्यामुख्यतया दिभ्रकारमिति 
दशयितमाह 

नेमल्यं सुख्यमेकस्य् 
£ 

संविन्नाथस्य सवेतः। 
अंशांरिकातः क्राप्यन्य- 

ॐ ४4 , 

दिमटं तत्तदिच्छया ॥ ९॥ 
मस्थमिति सवंस्येव रूपायात्मनो विश्वस्य पर- 

तिषिम्बहणसहिष्णुतवात्, अत उक्तं - सर्वैतं इति 
धवासा नका क 3, । आणण नम ताक १ अजगति 

प° ३ यथारूपं इत्यतोनन्तरे "तते बुद्धिस्तंथात्मनः ! 
चतन्यमजड सेवं जाडये नार्थप्रकाशना ।' हति पदत्रयं च क० ध° पुस्तकयोः 
प्रक्षिप्ठमस्िि । 

५० ५ (जडस्यव इत्यतोऽनन्तरं भेदाभेदविरोधिनंः । आभासंमेदी 
देकत्र चिदात्मनि तुं युभ्यते' इति पदत्रये च कं० घ° पुस्तकयौ; प्रकषिक्तमस्ति॥ 

प ६ #० धं पुः ठीकायामेव तननिखिलमिति पाड; । 
प ११ क° लर धुण क्वेश इति पाः | 



छो० १० | ततीयमाहिकम् । ११ 

संवित्संछश्रमेव हि विश्वं सक्यते, अत एवे अस्याः 
सवतः स्वच्छत्वं, तथा कापि दपणादो अंशि 
कातो ~ रूपादिलक्षणमंशमंदामवटरम्ब्य अन्यद- 
मुख्यं ने्मस्यम्, तद्धि कचिदेव किंचिन्निमंटम, 
अन्यथा "सर्वत्र सवं भायात् इति दपंणेऽपि स्पराः 
प्रतिबिम्बं गृह्णीयात् एवं च सुख्यादस्य मेदो न 
स्यात् । तन्नेमेल्ये च तस्स्वातन्त्यमेव निमित्तमि- 
त्याह "विमं तत्तदिच्छयाः इति तदिति रूपादि, 
अत एव स्पादि, तत्र अविमरम् इत्यथसिरदधः 
तेन तच्छक्तिरेव तथा प्रसृतेति भावः ॥ ९ ॥ 

अत आह 

भावानां यत्प्रतीघाति 
वपुमोयात्मकं हि तत् । 

तेषामेवास्ति सदिवया- 
मयं त्वप्रतिघातकम् ॥ १५०॥ 

प्रतीघाति इति, परतिहन्त्र लवादन्यानुप्वेदासह- 
मित्यर्थः, तद्धि मायास्वरूपगोपनाकारिखात् “येयं 

प० २ कृ घ पु स्वतः स्वच्छत्वमिति पाठः। 

पै ३ पुर लक्षणर्मरमवकम्ब्मरेति पारः । 



१२ श्रीतन्वालोकः 

पारमेश्वरी क्रियाशक्तिः तदात्मकम्, अत एव 
मेद षाधान्याद्वेयतायाः स्थोस्यात् तच्रास्वच्छतम् 
इति प्रतिविम्बभ्रहणासामथ्यम् । यद्पुनरमती- 
घाति भावानां वपुः तत्सद्वियामय - ज्ञानदाक्तिस्व- 
भावम्, अत एव तदपेक्षया तस्स्वच्छम् इति तत्र 
प्रतिविम्बमहणसदिष्णुत्वे, तेन पूरव प्रतिबिम्बात्म- 
कम् इदं तु तद्राहि - इति विदोषः । एवं परमेश्वर 
एव स्वस्वातन्त्यमाहास्म्यात्तत्तदिम्बपरतिषिम्वादया- 
भासवेचि्येण अवभासते इति ता्पयांथैः ॥१०॥ 

तदाह 

तदेवसुभयाकार- 
मवभासं प्रकारायन् । 

विभाति वरदो बिम्ब- 
प्रतिविम्बदराखिटे ॥ ११॥ 
~ $ 

उभयाकारमिति प्रतीघास्यप्रतीघात्यात्मकम् 
आभासमाच्रसारमेव एतत्, न तु ताच्िकमिद्यु- 
क्तम् -“अवभासं प्रकादायन्' इति । उक्तं च 

(ममाद्य ारयययनसयमोरा 

प० १४क० ग, पुर प्रतिविम्बतयेति पाठः । 

पै १६ कृ° पु° मात्रसारमेतेत्तात््विकनिति पाठः । 



छो १२ ततीयमाहिकम् । १३ 

"तस्मादेको महादेवः स्वातन्त्योपहितस्थितिः । 
दिषखेन भात्यसौ विम्बप्रतिषिम्बोद्यात्मना ॥' 

इति ॥ ११॥ 
एवं यथाप्रतीति प्रतिविम्बसतच्वमुपपादय 

केषांचन नैयायिकानां प्रत्यावृत्तेनेयनरदिमभिः 
स्वस्येव मुखस्य अहणेऽपि द्पणमुखमिति भ्रान्तिः 
रियम् न पुनः सत्यतश्रान्तव्वव्यतिरेकेण तुती- 
धस्य रादयन्तरस्य अभावास्परतिषिम्बं नाम किंचि. 
दस्ति - इति मतं निराकतेमाह 

यर्त्वाह नेत्रतेजांसि 
स्वच्छास्रतिफटन्त्यटम् । 

विपयस्य स्वके वक्रं 
गरहन्तीति स पृच्छयते ॥ १२॥ 

य इत्येकवचनेन सूत्रकारासूतरिततवात्सर्वेषां नेया- 
` पिकानां नैतन्मतम् - इति सूचितम्, कैश्चिदेव हि 

आंहभवृत्तेरेतदुक्तमिति भावः। अत एव वृत्तिकार- 

। ५ निर्बन्धस्थितैरिव्यथः | 

` पं १क० पुन एको मोशन इति पाटः । 
प २क० घ० पु° द्या्मता इति प्राडः | 
प ठख० पु यथा प्रतीति विम्बसन्वभिति पाठः । 
पृ० ७ घण पु० इयम् इति पदं नास्ति) 



१४ श्रीतन्वास्योकः 

भूषणकारादिभिरेतन्नामापि न स्पृष्टम् । स्वच्छ 
दिति बाद्यादपैणादेः, विपयंस्य इति परावृत्त्येत्य- 
थ; । अच्र च प्रतिफएछन्तीति विरोषणद्वारेण हेतुः, 
अन्यथा हि स्वदेहससमुखीभाव एव एषां न स्यात् 
इति कथं स्वमपि वक्रं गृह्तीयुः, पच्छयते इति 
एतदभ्युपगमे कस्तवाराय इति ॥ १२ ॥ 

तदेवाह 

देहादन्यत्र यत्तेज- 
स्तदधिष्ठातुरात्मनः। 

तेनेव तेजसा ज्ञत्व 
कोऽथः स्यादपणेन तु ॥ १२॥ 

उद्धारितचक्ुषः घमातुदंहाहहिः परसृतं यन्नायनं 
तेजः तेनैव विपयंस्तेन तेजसा खाधिष्ठायकस्या- 
त्मनो यवि खमुखक्ञात्ता जायेत तदपणन पुनः 
कोऽथः - पुरः प्रतिफलनहेत॒नामन्येषामपि कुल्या- 
दीना तच संभवात् । अथ दपणादय एव प्रतिफ- 
रनहेतवो न कुञ्यादय ? इति चेत् खच्छन्दाभिधा- 

प १४८ क० पु° तर्पणे कोऽथः प्रतिफठेति पाठः, 
पृ १७ क्र° पु° इति स्वच्छताभिधानभिति पाडः । 



श्लो° १४] तृतीयमाहिकम् । १९५ 

नमेतत् - यतः समानेऽपि परतिधातहेतस दपंणाद्- 
य एव तथा न कृञ्यादय ~ इप्यञ् न किचिर््निमित्त 
मुत्पदयामः। अथाघ्राधिकः खच्छत्वाख्यो धर्मोऽस्ति 
निमित्तम् ? इति चत्, नेतत् ~ खच्छं हि न प्रती. 
धाते निमित्तम, एवं ह्यारोकस्य खच्छलात् तस्मि- 
न्सति नभसि न कस्यापि अवकाडाः स्यात् प्रस्युत 
तस्प्रतिबिम्बय्रहणे निमित्तम् ~ इति विरुद्धमेव 

हेतोरावहति, तन प्रतीघाते मृतंलाद्येव निमित्तः 
तच्चोभयत्रापि समानं, यद्रा दपणेन प्रतिफलनस्य 
वत्तस्वादि दानीं दषणं विनापि खसुखय्रहणं स्यात् - 
इति तेन किं पयोजनम् ॥ १३॥ 

एवं च प्रतिफरनवरास्पस्यावृत्ता यदि नायना 
रदमयः खकमेव वक्रं गहन्ति तन्निज एव देदो 
तच्याय्यं नान्यत्र दपणादेरन्तरित्याह 

विप्यस्तेस्त॒ तेजोभि- 
ग्राहकात्मत्वमागतेः । 

रूपं दरयेत वदने 
नरज न मकुरान्तर ॥ १४ । 

प ६ ख० पु नभसि क्याप्यनवकादयं उत्ति पाठः । 
प १७ग० पु° वदनेन पुनर्मकुरान्तरे इति पारन्तरं चाश्ि । 



१६ श्रीतन्वालाकः 

रूपमिति, खवदनसंबन्धि ~ वदने निज इति - 
सखवदनदेरो एव्रेव्यथः, खदेशावस्थितमेव हि यद्य 
ग्राहको गृह्णातीति भावः। न हि नीरुदेरो परिहृत्य 
नीलज्ञानं नीट परिच्छिन्दत् कचिद्ृष्टम्, याहका- 
त्मत्वमिति अरहीतुसंबद्धमेव चैतञ्ज्ेयम् ~ आत्मा- 
पि्ेताना मेव द्येषां माहकत्वञ्यवहारः । किं च 
बहिःनिःसुतानां नयनतेजसामात्मनाधिष्ठानं कि- 
मशरीरेण सशरीरेण वा? आये पक्ष शरीरस्य भोगा. 
यतनत्वं न स्यात् - तेन षिनापि बहिव॑द्धिलक्षणस्य 
भागस्य उछछछसात्, एवं च तस्य भोगायतनं 
रारोरम्' इति खसिद्धान्तभङ्गो भवेत् ॥ १९ ॥ 

सदारीरेणाधिष्ठानेन च बिम्बवदेवास्य प्रतिपत्तिः 
स्यान्न न्यथा इत्याह 

स्वसुखे स्पररीवचेत- 
दपं भायान्ममेस्यरम् । 

१ नायनतेजसाभित्यथंः । 
पि न 

पि) 

प० ३० पु° परित्यज्येति पाठः| 
प० ५ ख० पु संबन्ध एव् चेति पाडः) 
प० ७ क० पु* आत्माधिष्ठानमिति पाठः । 
प्र १२ ख० पु सशरीराधिष्ठाने चेति पाहः । 



शो° १९ 1 तृत्तीयमाद्विकम् । १७ 

न त्वस्य स्पृक्ष्यभिन्नस्य 
वेव्येकान्तस्वरूपिणः ॥ १५॥ 

यदीदं निजमुखाधिकरणव्वेनात्मनो रूपमवः- 
भासेत तत् “ममेदं रूपम् इत्यहन्तास्पदत्येन 
पयंस्ता प्रतिपत्तिः स्यात्, न पुनवेदयेकां स्मनोऽस्येदं 
रूपम् हति इव न्तास्पदत्वेन, अन्न हि अब्युत्पन्नानां 
वाखादीनामयमित्येषेकरसा प्रतिपत्तिः, उ्युत्पन्नस्तु 
'मन्मुखमयेदेमघ्र प्रतिबिम्बितम् इत्यभिमन्यतां 
नाम, को दोषः !, विभ्बास्पुनरस्य प्रतिषिम्बस्व 
भेदेन प्रतिपत्तिरस्त्येव - तत्र एवंरूपलस्य अपहो- 
तुमरशक्ष्यसवात्, किं च स्वसुख एव यश्यास्मनो 
रूपभान स्यात् तर्स्पशोऽपि भायात्; रूपसंनि- 
वेशो हि कामं गुरुखगन्धवत्वादिरहितो स्याताम्, 
पोपमधगडय मकनप १०४००७ 

( ९ ) धिषयरूपो बेध्येकात्मक इति पयायः 

१० ३ खं० पुं* यदिदमिति १६: 

प> ५ कै० पु पथौप्ता इति, पुनर्बोष्यकमात्मनौ ऽस्येति च पाठः । 

१० ७ख० पु° एकेवैक्रसा इति पठः । 
प० २९ खे० प° प्रसिचिम्बे भेदेनेति पाठः। 

प० १२ क० पु भावैरपभिति पाठः । 



१८ श्रीतन्वाटोकः 

न पुनस्तदव्यभिचरितस्वभावव्वात् स्पहहीनौ 
कचिष््टो, रूपभरतिविभ्वे तु स्पद्राद्धिन्नमेव रूपं 
प्रतीयते, नद्य्िप्रतिनिम्बभाजो सुकरस्य कचि. 
दुष्णखसुपर्ब्धम्, तव्रूषावभासे यथा तद्धमंस्य 
संनिवेशस्य अवद्यं भानं तथा तदव्यभिचारिणः 
स्पद्स्यापि स्यात्, यदि स्वमुखमेव गह्येत तस्मान्न 
युक्तसुक्तं 'स्वकस्थेव वक्रस्य यहणम् ' इति । ननु 
अत एव उक्तं 'श्रान्तिरियम्" इति यस्स्वसुखमेव 
गृह्यमाणं श्रान्स्याभिमन्यते - दपणे गृहीतमिति, 
यद्येवं तहिं सेवास्त॒॒किमसंवेयमानश्य सत्यमुख- 
ग्रहणस्याभ्युपगमेन, श्रान्तो हि आरोप्यमाणमेव 
पारिस्फ़रति न वस्तुतत्वमपि) श॒क्तिकारजतनिभासे 
हि यदि श्॒क्तिकापि भायात् तच्छृतं रजतनिभांसेन 
इति श्रान्तिरेव न स्थात्, एवं सत्यमेव चेन्मुखं 
गृहीतं का नाम श्रान्तः) श्रान्तावपि वा किं दर्पण 
एव मुखत्वेन भाति उत स्वमुखं परमुखतवेन ! न 
तावत् आद्यः पक्षो - दपणस्याखण्डस्थैव निभांसमा- 
नात्, नहि रजतनिभोसावसरे शक्तेकाथा अपि 

धि पे० १० खर पु० मेबास्तु इति पाठः । 

प१० १८ ० पु०° नदिं तावत् रजतमिति पाठः । 



छो° १६ | तृतीथमाहिकम् । १९ 

भानं भवेत्, नापि डितीयः- एवं हि ओदासीन्यम- 
वरम्बमानः सवो जनः स्वमुखे भृषणविन्यास- 
प्रसाधनादो अनाहतः स्यात्, तस्माद्धान्त्यभावा- 
दहिभ्बविलक्षणं ` पतिबिभ्बाख्यं वस्सखन्तरमेवेतव- 
भ्युपगन्तव्यम् ॥ १५ ॥ 

अत आह 

रूपसंस्थानमात्रं त- 
सस्परौगन्धरसादिमिः । 

ते १, न्यग्भूतेरेव तयक्तं 
वस्तु तत्प्रतिविम्वितम् ॥ १६॥ 

तत्- उक्तात् शरान्त्यभावादेहंतो.स्पशादिशन्य- 
त्वात् केवलं तदूपसेस्थानं, तत्र द्पणादो भतिबि- 
भ्वितं सत् वस्तखेव, न पुनरवस्तु, किं तु स्पशादिभि- 
न्यग्भूतैरेव तथ्युक्तम्, अन्यथा द्यस्य विम्बादविरीष 
एव स्यात्, तस्मादस्स्येव प्रतिबिम्बरक्षणस्तृतीयो 
रारिरिष्यादायः॥ १६॥ 

किं नाम चेदं स्पशांदीनां न्यगभू तस्वमिस्याह 

प० १४ क ० पु° न्यग्भतैरेतदुक्तमिति पाठः । 



२०५ श्रीतन््ा्याकः 

न्यग्भावो ग्राह्यताभावा- 
तदभावोऽप्रमाणतः, 

स चाथसंगमाभावा- 
त्सोऽप्यादर्रोऽनवस्थितेः॥ १७॥ 

स इति ~ प्रमाणाभावः;अनवस्थितेरित्यथास्स्प- 

दादीनां, यदि वा नामानन हि स्पशादीनामवस्थानं 
स्यात् तत्तेः सह इन्द्रियाणि संयुज्येरनः तत्संनिक- 
षदेव चोत्पव्यमानं ज्ञानं तत्र भरमाणतां यायात् - 
इति तत्पममीयमाणस्य स्परोदेयाद्याभावो भवेदिति 
भावः ॥ १७॥ 

किंच 

अत एव गुरुत्वादि- 
धर्मों नेतस्य रक्ष्यते । 

नद्यादरखो संस्थितोऽसो 
तदृष्टो स उपायकः ॥ १८॥ 

प० ३ ख० पु स चाक्षसयोगाभावात्सोश्याद्दीति पाठो $ऽष्यस्ति। 

पं० १३ ख० पुर नेतस्य भासते इति पाटः 



टोऽ १८] तृतीयमाहिकम् । ९१ 

अत इति ~ स्पशं दीनामनवस्थितेः, यदि द्येतस्यं 
प्रतिबिम्बितस्य रूपसंस्थानमास्य स्परा्यपि 
स्यात् तत्तद्धमों गुरुत्वादिरपि भायात्, तदभावे चा- 
स्य कि प्रमाणमित्याह "नद्या संस्थितोऽसावितिः 
असाविति गुरुलादिधंमेऽप्रतिबिभ्वितस्य पवतादेः, 
गुरुत्वादिधमसंभवे हि तद्योगात् दपणोऽप्यचास्यः 
स्यात्, न चैवम् - इति प्रतिबिम्बेऽपि तन्नास्तीव्युक्तं 

“गुरुत्वादिर्धमों नैतस्य रक्ष्यते इति \ ननु रूपं 
तावस्स्परदांव्यभिचारि सवंत्रेव दष्ट, बिम्बे चैवमिति 
दर्पणे रूपमेव केवर किमिति पतिसंकान्तम् ? इस्या- 
दंक्याह 'तदृष्टो स उपायकः इति, तदष्टाविति - तस्य 
रूपसंस्थानमाचस्य दष्टाववभासन इत्यथः, दपण 
हि पर्वोक्तयुक्त्या रूपमेव स्वच्छमस्तीति तदव- 
भासन एवास्य साधनत्वं, न स्पदाद्रपीति भावः, 
उपायं एव उपायकः, इति खा्थे कन् .॥ १८ ॥ 

ननु यथा दपणस्तदृष्टावुपायस्तथान्येऽप्यार 

हि प ८ घण पु न चानुरूपं तावदिति पाडः! 

प० ९ ° पु स्पशोद्यव्यभिचारीति पाठः। 

प° ५५ ख० पु" ओपयिक इति पाठः 



४२ श्री तन्वाह्योकः 

कादयः, इत्युपायत्वाविरोषऽप्येष एव कस्मादस्या- 
धार उच्यते ? इष्याव्याहं 

तस्मात्तु नेष भेदेन 
यद्धाति तत उच्यते । 

आधारस्तत्र तूपाया 
दीपदक्संविदः कमात् ।॥ १९॥। 

यतः पनस्तस्मादादशादेष प्रतिविम्बो भेदेन 
पुथक्तया न भाति ततो हेतोस्तिरेषु तेटमितिव- 
दमिव्यापकतयास्य एष आधार उच्यते, अचर पुन- 
रुष्पन्नस्य सतः प्रतिबिम्बस्य ज्ञपावालोकादय 
उपायाइति -तेभ्योऽस्य विरोषः,तदाह - तन्न विति, 
मादिति दपणाभेदेन उत्पच्यवभासात्, उत्तरकाटं 
संनिहितेऽपि दप॑णे जातेऽपि प्रतिबिभ्वे दीपं विना 
कस्तद्भ्यवहारः, को हि वेद अन्धतमसे दपण मुखं 
संक्रान्तमिति,एवमन्धस्य संकरान्तेऽपि सुखे सत्यपि 
आलोके न तद्व्यवहारः, अनन्धस्य तु सत्यामपि 
जभ ०१५ नि 18 शा । ननमय भना 

प० १ क० ख० पु° विरषेऽप्ययमेव कस्मादप्याधार इति पाठः । 
प० ५क० पु° तत्र सूपाया इतति पाठः । 
प १५ क० पु० प्रतिरंक्राम्तेमिति पाटः ) 



शछटौ° २० तृतीयमाहिकम् । ३ 

एवंसामभ्यां केनापि वैगण्येन यदीन्द्रियाथंसंनि- 
कषाभावात् तज्ज्ञानं नोत्पन्नं तत्क एवं परिच्छि- 
नयात् - इत्येतज्ज्रतावेषां समुदितानामुपायलम्, 
अवभासनमान्नसारमेव हि प्रतिविम्बसतच्वम् - 
इत्येतदिह ष्राधान्येनोक्तम् ॥ १९॥ 

ननुक्तयुक््या दपणात् दीपादीनामपि अवि. 
रिष्टमेव प्रतिविम्बथहणसदिष्णसम्, इति किमिति 
न तेऽपि खात्माभेदेन तदद्धासयेयुः ? इत्यारक्याह 

दीपचक्षुर्विबोधानां 
काटिन्याभावतः परम् 

¢ ओ ; 
सवैतश्चापि नेमस्या- 

न्न विभादशेवस्पृथक् ॥ २० ॥ 
सव्यमस्त्येव दीपादीना स्वात्मनि पतिबिभ्बथ- 

हणसहिष्णलं, फं त प्रतिबिम्बस्य दपण यथानति 
रिक्तस्वेऽपि ततोऽविरिक्तायमानसन षकारः, तथा 

प० २ क० पु० एनं प्ररिच्छिन्यदिति पाठः| 

प° ५ ख० पु इहन प्राधान्धनेति पाठः! 

प० < ख> पु० स्वात्ममेदेनेति पाठः 

पे ११ ख० प° सपरैतश्चापि वैमध्यादिति पाठः । 

~^“ 1 [कि 1 70 1; १. 1 1 



२४ श्रीतन्वाशटोकः 

नात्रेति अत आह न विभादरवत्पथक् इति, थत 
7पादीनां काटिन्यस्याभावः, कठिने हि दपणादो 

परतिसकरान्त मुखादि आधारस्य स्थेयात् पृथक्पराति 

भासते, दीपादितेजः पनः काटिन्याभावात् एकव 
दिति, तत्रास्थेर्यात्तत्तथा न पकारते यथा नि्मटेऽपि 
जखादायादावस्तिमिततास्पतिसकान्तमपि सखा- 
दि न रक्ष्यते तथेहापीति भावः । नन्वेवमप्स्वपि 
द्रवत्वात्काटिन्याभावात् स्तैमिव्यऽपि पर्तिविस्बस्य 
पुथक् प्रतिभासो न स्यात्! न ~ अस्त्येव हि अपां 
काठिन्यम्, नहि यथा नभसि अजं परिथ्रमयतान 
पतीघातस्तथा्रापीति, अत.एवात्र बाहुभ्यां तरत 
पसो बाह्यः परं तदद्देदने परिश्रमः कित तदापें 
क्षिकं, नहि यथा पृथिव्यां काटिन्यमरसित तथाप्सु, 
यथा चाञ्न तथान तेजसि, नहि तेजसि काटिन्यं 
नास्तीव्युच्यते कि तु तदपेक्षयापि स्वल्पं प्ातिबि- 
स्वस्य॒ पृथक्छकारानायोगयमिति, अन्यथा हि 
अमूतेव्वादाकारातुस्या एव दीपादयोऽपे भवेयुः 

4 

प ३ खण पु* आधारस्थेयादिति समघ्तः पाडः 1 
पै ९ कण पु० अस््येव हि एष्राभिति पाडः । 

पं* १० क० पु° भुजं भ्रमयति इति पाठः ¦ 



शलो २० ] तृतीयमाहिकम् । २९ 

संविदि पुनरेतन्नास्त्येव -- इव्यमृतखात्तच्र न प्रति 
धिस्बस्य पुथक्प्रकाशः, किं च दपणादि पुरत एव 
स्वच्छं, न पश्चादिति, तत्र मलिनं पश्चाद्धागं 
भित्तिन्यायेनाभित्य स्वच्छे पुरोभागे प्रतिबिम्बं 
भासते, इह तु स्वतः स्वच्छत्वात् एकेन भागेन 
प्रतिसक्रान्तमपि सुखादि न रक्ष्यते भागान्तरेण - 
अन्ततः आरोकादिना परतिसक्रान्तेन तस्यावृत- 
व्यात् । यद्वा यथा काचस्फटिककशकरादयः सवेतः 
स्वच्छलघात् तदथवहितवस्तुदद्ीनान्यथानुपपच्या 
नायनानां रष्मीनां न प्रतिघातकास्तथा दीपादयो- 
ऽपि, काटिन्याभवि सति सवतः स्वच्छलाद्धागा 
न्तरेण निर्गच्छतः प्रतिभिम्घस्येति न तश्च तसरोह- 
मेति ~ मखिनस्य तस्तीघातकस्य भागान्तरस्या- 
भावात्, संविष्पुनः स्वतो नेमेल्यास्स्वप्रकारोति न 
तस्या वेद्य गन्धोऽप्यस्तीति तत्र कथं परतिधिम्बस्य 
पुथक्परकारः) यत्पुनः प्रसरावसरे दीपे छयापु- 
सषनज्ञाने बा नभस्थे तेजसि प्रतिषिम्बं खश्ष्यते 
तन्मन्श्रादिमाहार्म्याचचक्षुप्यपि वा यत्प्रतिबिम्बं 

प० ढं क० पुट भित्तिन्यापरेन पश्वादाभित्येति पाठः । 

प° १५ खं० प्र° त्य वेशयध्वेनेति पाडः । 
>, 



२६ श्रातन्वालफः 

हर्यते तन्न तेजसे चक्षुरिन्द्िये ~ तस्य निस्यपरोक्ष- ` 
तात्, कि तु आध्ये गोखके इति न काशचिदोषः। २०॥ 

९ त्प तिहि ५ व 

न चतत्प्िबिस्बसतच्वमस्माभिः सखोपज्ञमे- 

वाक्तम्, इत्याह 

एतच्च देवदेवेन 
दर्ितं बोधवृद्धये । 

मूदानां वस्तुं भवतिं 
तवोऽप्यन्यत्र नाप्यम् ॥ २१॥ 

प्रतीघाति स्वतन्त्रं नो 
न स्थाय्यस्थायि चापिन 

स्वच्छस्येवेष कस्यापि 
महिमेति कृषाद्धुना ॥ २२॥ 

दतट्पतिबिम्बसतं कृपाटुना देवदेवेन “म॒ढा- 

नाम् इति वक्ष्यस्राणेन प्रकारेण बोधवृद्धये दित 
मिति संबन्धः । दर्िीतमिति साभान्येनोक्तः सव 
त्रेवेति भावः, तदुक्तम् 

"पूनयेद्धिम्बबदैवीः करणववेन दीधिती; ॥ 

इति ! तथां 



छो०२१-२९] ततीयमाहिकषम् । २७ 

जरद्पंणवत्तेन सर्व व्याप्तं चराचरम् ।' 

इति । तथा 

'सदसद्रस्तमिभासी दपणप्रतिषिम्बषत् ।' 

इति । तथा 
'यथान्तनिर्मलादङं भान्ति भाषा विरोधिनः ! 
जनामिश्रास्तथतस्मिथित्राथे विश्वषृत्तयः ॥: 

इति । तथा 
"प्रति षिम्बन्ति यस्या्थास्त्वन्तः स्च्छमणेरिष् ।' 

इति । तथा 
नमे बन्धो न मे मोक्षो नीवस्येता विभीषिकाः । 
प्रतिबिम्बमिदं बुदधेजंटेष्विव विवस्वतः 11: 

इति त्र तावदेतस्पतिषिम्बं वस्तुं भवति - प्रति 
भासमानत्वात्, न च भातमभातं भवति इति हि 
सर्वेषामेवाघ्राविवाद्ः, न चात्र कथिदहाधकः प्रव्य- 
योऽस्ति - तस्योत्तरकाटसनुवयात्। ननु यद्येव तदे 
तेन प्रसिद्धतद्रस्त॒जातीयेन भवितु युक्तम्, अन्यथा 
हि अनियतं वस्तुखं भवेत्, तेन शशस्यारूपस्पश्ता- 

प० ३ क० पु° व्तुनिभासः इति पाठः । 
पृ ६ क पु° तथेकर्सिमिशित्नाथे इति पाठः) 
प० १० क° पु° बाङल्येता विमीषिका इति फटः । 
प० १६ ख० पु° प्रसिद्धं तदस्ठ॒ खजातीयेन् दति पाठः । 
प० १७ ख० पु° वस्तु भवेत् इति । 



८ श्री तन्न्राटाकः 

दात्मकं विषाणं वस्तुभूतमस्ति'इव्यपि स्यात्ःन चा- 
स्य प्रसिद्ध वस्त्न्तरजातीयतमस्तीति कथं वस्तु- 
भूतव स्यात्.बाद्यं खदु उत्पन्नं वस्तु दशाशद्ान्तरः 
मपि बजेत्, न चैवमेतत् ? तदाह (ततोऽप्यन्यत्र न 
इति, तत इति दपणदेशशात्, अन्यत्रेति देशान्वरे भ- 
वति - इति सवच्रेव संबन्धनीयम्, बाह्यं च रूपादि 
स्पदा्यव्यभिचारेतमेव भवतिःनेवमेतदित्याह^ना- 
प्य मितिनेतत्पयापमिव्यर्थः, यतोऽत्र स्परादिप- 
रिहारेण रूपसंस्थानमात्नस्येव प्रतिभासः,न -दाग्दौ- 
ऽत्र काकाक्षिवद्योज्यः, बाह्यं पवंतादि स्वस्येव परति- 
हन्तु - सवं चास्य मृतस्वात्, न चैवमेतत् अत आह 
“प्रतिघातीति न-दाब्दोऽत्रापि संबन्धनीयः, अन्य- 
थास्य भभ्ने दपणे कथं तदन्तः पवेदाः स्थात्, न चैत 
पणस्य पृष्ठतो युज्यते, तथाते हि दर्पणस्यादर्शनं 
भवेत्, बाह्यस्य च सवेस्येवोत्पत्तौ कारणापेक्तास्ति, 
नहि स्वयमु किचित् वस्तु संभवति, उत्यन्नं पुन- 
रन्यनिरपेक्षमेवास्ते, यथा चक्रादिपारेहरेण घटः, 

प° १० के° पु प्रतिशन्तुभूत तत् परषैभिति पाटः। 
प १२० पु मन्यथा ह्यस्य माने दर्पणे कथमिति पाठः । 



छो° २१-२२ ] ततीयमाहिकम् । ३९ 

इदं पुनरुत्पत्तिनिमित्तं दपंणादि उपेक्ष्य स्वातन््येण 
न किंचिदपि सत्तां खमते, न हि दपणादिपरिहा- 
रेण प्रतिबिम्बं ्चिदुदयते तदुक्तं न स्वतन्त्रमिति 
अत एव च नेतस्स्वयं स्थिरमस्थिरं वापीत्याहं (न 
स्थाय्यस्थायि चापि नेतिः बाह्यं हि वस्तु उत्पन्नं 
सत् बहुकारयागितात्स्थायीद्युच्यते अन्यथा तु 
अस्थायि, एतत्पुनद॑पंणादेरतिरेकेण सत्तामेव 
नोयखभत इति कस्य काट्योगो येन स्थाये- 
त्वमस्थायेखं वापि भवत्, तस्मास्पसिद्ध तद 
स्तुजातीयतवाभावात् राराविषाणादिवदेतदव- 
स्त्वेवेति नास्य प्रतिभासो न्याय्यः! अथ चास्ति 
पतिभास इति किमतदुच्यते ? इत्याह 'स्वच्छस्थेवेष 
कस्यापि महिमेतिः स्वच्छस्य दपणादेरेवैष प्रभा- 
बो यद्वस्तु अवस्तुबिखक्षणमाभासमा्रसारं परति. 
धिभ्बं नामेदं पतिभासते इति, तेन भगवता यथां 

द््थणादो आभासमाचरसारा एव भावा अवभास्य- 

पं १ कृ० पु° दर्पणसपेक्षयेति पाठः । 

पं० ३ क० पु प्रतिबिम्ब किंचिदिति पाठः। 

पं० १६३ क° पु° खच्छप्येवैष प्रमावो यद्वस्तु वस्तु इति पाटः । 

पृ १६ क° पु अवमासन्ते इति पाठः ¦ 



३० श्रीतन््राटाकः 

न्ते तथा संवित्तावपीति न वही रूपसेनेषां सतत्व- 

मस्तीति बोधं वर्धयितुं बाद्याथाभिनिवेरिनाम- 
तदुपारिष्टम्, अतः सवमेवेतदाभासमाघ्रसारम- 
वेति, न वाध्ये्थेऽभिनेवेष्टव्ये येन देतमोहः 
दाभ्येत्॥ २१ ॥ २२॥ 

अत एवाहं 

नदेशोनो रूपं नच समययोगो न परिमा 
न चान्योन्यासखगो न च तदवहानिनं घनता । 
न चावस्तुत्वं स्थान्न च किमपि सारं निजमिति 
धरुवं मोहः शाम्येदिष्ते निरदिशदपंणविष्पेः २३॥ 

प्रतिविम्बं तावदपणातिरेकेण स्वतन्त्रतया पुथक् 
सत्तां नोपलभत इस्युपपादितम्; ततश्च नास्त्यस्य 
दपंणाव्पुथग्वेश इत्युक्तं न देशा इति' एवं चा- 
स्य न घनता - काठिन्यलक्षणा मूतिरपि नास्ती 
त्यथः, अन्यथा हि दपणादस्य पुथग्देशः स्यात् - 
एकस्येव नभोवेदास्य मूर्तेन दपणेनाकान्तस्य 
मृतोन्तरेणाक्रमितुमक्यत्वात् मूर्तानां समानदे- 
दाखविराधात्,अत एव चास्य नो रूपं - रूपास्यगु- 

प° १ क० पु एषां स्लत्वमिति पाठः) 



शछछो° २६३ | तृतीयमाहिकैम् । ३१ 

णयोगो नास्ति इत्यथः स हि मूतं एव भवतीति 
भावः, अत एव चास्यन काटेन संबन्धः, स हि क- 
चित्यूवोपरभाविनमपेश्षय पृथग्छन्धसत्ताकस्य स्या- 
त, अस्य पुनर्दषणात् पृथक् सत्तैव नास्तीत्युक्तं 
बहुशः, अत एव चास्य “ न पारेमा ' परिमाणं 
नास्ति ~ सत एव तद्यगोपपत्तेः, अन्यथा हि 
पारामते दपंणदेशे महाकारं पवेतादि कथं 
प्रतिसंऋान्तं भवेत्, नापि दपणान्तरनेकेषामथा- 
नां सहप्रतिभासेऽपि परस्परं नेबिडधेन संश्टेष 
इत्याह न चान्योन्यासंग इतिः । ननु नगरषति- 
भासादो यद्यनेकेषां सिन्नदेदानामथानामेकस्मि- 
लेव परिमिते दपणदेद्रो प्रतिभासः तदेतेषामेकबे- 
दास्वान्यथानुपपच्या परस्परं संमेटनेनेकपिण्डी- 
भवेनेवासो न्याय्यः, न चेदेवं तहिं तत्र नगरपषति- 
भास एव न भवेदित्याह न च तदपहानिरिति' सवे 
तामेवाथानां परस्परं वेविक्त्येनेव प्रतिभासात्? न 

प० ३ ख० पु° पू्वापयदि भा्रीति पाठः। 

प० ५ ख० पु° अत एव च नास्त्यत्र परिमाणमिति पाठः । 
प ८ क° पुर दपणान्तरे केषा्भिति पाठः । 

पं० १२ क° पु° प्रतिभासं तदा एषामिति पाठः \ 

पं० १६ क० पु० वैज्िन्येण भानादिति पाडः । 



३२ ्आतन्ब्रालकः 

च भावममां भवतीव्युक्त बहुशः, अत एव चं 
नास्य अवस्तुस्वमित्याह `न चावस्तुखं स्यात् इतिः 
सर्वेषामेवाथांनां प्रतिभासात्, एवमध्यस्य वस्त- 
त्वोपपादकमस्पमपि निजं तथ्यं रूपं नास्तीस्याह् 
'न च किमपि सारं निजमितिः इत्येवमाभासमांन- 
सारं पतिषिम्बसतच्वं बाह्याथवादिनो निश्चितमेव 
द्रेतपथात्मकं संकुचितं ज्ञानं शाम्यताभित्येतदर्थ 
दपणविधिः ~ कुङ्यादिवेलक्षण्येन प्रतिबिम्बसदहि- 
ष्णुवस्तुपरकारो, निरदिशत् निर्दिष्टवान् । एवं च 
सस्ययमथेः पदर्दितो भवति ~ यद्वि-श्मिदे संविदि 
दपणप्रतिधिम्बन्यायेन अवस्थितं न तु तदतिरि- 
ततया बहीरूपत्वेन वस्तुसदिति न ॒तच्राभिनिवे- 
छञ्यामति ॥ २३ ॥ 

तदेवमुपपादिते परतिबिम्बमागें यच्छब्दस्य 
प्रतिविस्बं तत्सामवाथिकेन अभिधानान्तरेणाप्य- 
भिधीयते इत्याह 

१८५ 

प० ३ ख० पु एवं वस्तुत्वेनति पारः । 
प० ८ ख० पु° सदिष्णुवल्वुविकार इत्ति पाठः | 
प० १० ख० प° अर्थोऽप्रदरित इति पाठः । 
प० ११ खण पु° दपंणन्यायेनेति पाठः । 
पर १५ क° पु° अभिधान्तरेणेति पाड; । 



शमो० २४] तृतीयमाहिकम् , ३३ 

इत्थं प्रदर्दितेऽसुत्र 
प्रतिविम्बनवर्म॑नि । 

दराब्दस्य प्रतिबिम्बं यत् 
प्रतिशचुत्केति भण्यते ॥ २४ ॥ 

न चासो शब्दजः शब्द् 
आगच्छ्वेन संश्रवात् ¦ 

तेनेव वक्रा दूरस्थः 
राब्दस्याश्रवणादपि ॥ २९५।४ 

पिदिरादिपिधानारा- 
विरिटखिद्रसंगतो । 

चित्रत्वाच्चास्य राब्दस्य 
प्रतिबिम्बं सुखादिवत् ॥ २६॥४ 

मरतिसक्रमणेन श्रुत् श्चवणमस्या इति “्रति- 
शुत्काः यद्रा पति सदृशं श्रवणं प्रतिश्चत् सेवेति । 
इह खलु ॑नेयायिकानां द्पणावौ चाक्षाणां 

प० ६ कन पुर संश्रयात् इति पाठः| 
यै ७ ख० पु° वक्राददुरस्थेरिति पाठः। 
य° ११ ग० पु° छिद्रताच्राष्येति पाठान्तरं चास्ति । 

प् 



३४ श्रीतन्वाटोकः 

रर्माना प्रतिफरनात् स्वकवक्रयहणेन रूपस्य 
सरतिविम्बे भरो्रादेः प्रतिफरनाययोगात् प्रति- 
शुत्कादो सुख्यदव्वादिरूपतापरिकल्पनेनापि तद्- 
यह्व इति न कचिदपि प्रतिविम्बमस्तीत्याश्यः ॥ 
तत्र रूपप्रतिविम्बं तावदस्तीत्युपपादितम् 1 एवं 
शब्दादीनामपि प्रतिविम्बास्तितोपपादनाय तन्म- 
तमारक्य दृषयति -'न चासो इव्यादिना, असा- 
विति परतिश्रुत्का, शब्दज इति न पनः संयोगजो 
विभागजो वा- स्वत पव स्वहेत॒समत्थतादयं 
मुख्यः राञ्व इति भावः, स च वङ्कदेरात् गच्छन्नेव 
सतीयते अत एव तस्सविधवतिभिः पमातभिराय 
एव शब्दस्तीव्रतमप्रायः श्रूयते, न पुनरन्त्या 
मन्दतमप्रायः, दरदेशवतिंभिः पुनरन्त्य एव 
न त्वाद्य इति, परतिश्चत्का पुनस्तेनैव वक्रा 
तत्समीपस्थेवां श्रमातभिरागच्छवेन स्वसमखं 
मवतेमानतेन संश्रयते, अत एव च द्रस्थेः 
-गहरगुहापरायदेशस्थैः प्रमातुभिनं श्रूयत ~ तदा- 
4 

प १ क० पु रूपग्रतिविभ्वमिति पाठः । 
१०५ केर पु° प्रतिनिम्बनमष्तीति पाटः) 
पर १२ के सखे० पु° पुनरन्त्यतमप्राय इति पाठ 
° १४ क० पु° वृत्रसमीपर्थेरेति) ख० प° व॒क्रात्समीपस्येरिति पाठ 



्ने° २५।६६ ] तृतीयमाहिकम् । ३५ 

भिसख्येन तस्याः भवतेमानताभावात्, सख्य 
ङाब्दश्च बहूनां श्रोतणां श्रोत्राकादादेरामधिश- 
यानो न सिन्नभिन्नस्वरूपतामभ्येति, तथात्वे हि 
सर्वेषामेव श्रोतणामेकविषयस्वेन प्रवत्तिनं स्यात्, 
अतिश्चुत्का पुनरधःस्थितकथितसदाब्दपानीयभा- 
ण्डाच्छादनरूपाः पिठिरादयो ये उपादानविरो- 
खास्तेषां यानि विरि्टानि स्थुलसक्ष्मादिरूपाणि 
छिद्राणि - सुषिरा भागास्तत्र संगतो तदाकारामे- 
खनेन एकराब्दात्मवेचित्यं यायादिति वस्तुभूतश- 
व्दजाब्दजातीयत्वानुपरुन्ध्या नासो शब्दजः शा- 
ब्दः, तस्माययंथा मुखस्य दपणादो प्रतिविम्बमस्ति 
तथास्य मुख्यस्य शब्दस्यापि नभसीत्याह -'अस्य 
छन्दस्य पतिषिम्बं सुखादिवत् इाति॥२४।२५।२६॥ 

न केवर वस्तुभूतमुख्यराब्दजातीयत्वा भावात् 
अत्र प्रतिबिम्बत्वं यावद्रूपपतिविमस्बजातीयता- 
द्षीत्याह 

इदमन्यस्य वेद्यस्य 
रूपमित्यवभासते । 

यृ ८ क० पु तदेकांशमेलनकरशब्देति,ख ०पु मेलने नेकराष्देति पाठः । 
० १८ क° पु° रूपूमियभिधीयते इति पाटः । 



३६ श्रीतन्वालोकः 

यथादरो तथा केना- 
प्युक्तमाकणये विति ॥ २७ 

यथा दपणादावहन्तापत्ययस्यापि स्वसुखसं- 
बन्धिनो रूपस्यान्यसंबन्धितेन वेदतया प्रतीतिः 
तथा 'मयेतडुक्तम्ः इति परामदनीयस्यापि स्वयसु- 
चारेतस्य शब्दस्य केनाप्युक्तम् अहमाकणयेः 
इति, अतश्च रतिबिम्बान्तरजातीयत्वादप्यत्र 
्रतिविम्बत्वमित्यारायः । तु-दाब्दश्चार्थे स चं 
पूवोपेश्चया, इतिशब्दो वाक्यसमात्तौ ॥ २५७ ॥ 

ननु केनचिदक्रा यद्यु्चारितः शब्दो दरे गुहा- 
याकाशे पतिसंकरान्तिमेति तत्तदेशवतिंनामेव 
तच्छरूवणं भवेत् न तन्येषाम् ? इत्याह 

नियमद्विम्बससुख्यं 
प्रतिबिम्बस्य यत्ततः । 

तन्मध्यगाः बचतारः 

श्रृण्वन्ति प्रतिरशब्दकम्॥२८॥ 
प० २ क° पु आकणयत्विति इति पाठः । 
पे ६ क पु° केनाप्युक्तस्याकणयति इति पाठः । 

य० १० के ख> पु वक्रोचरितश्द् इति पाठः । 
यं १४ क° पु° यत्नत इति पाठः । 



० २८] तृतीयमाहिकम् । २७ 

यस्मादपणादाविव भरतिबिम्बस्य नियमेन बि- 
स्बसासुख्यमेव भवति तस्मात्तयोः बिस्बपरतिषि- 
स्बयोरन्तवतिन एव प्रमातारस्तं बिम्बसामुख्येन 
वतमानं परतिराब्दं शण्वन्ति, न पुनदरगास्त- 
दतिरिक्तगहरगुहादिदेशस्थाः - तदाभेमुख्येन 
तस्याप्रवतेनात् ॥ २८ ॥ 

ननु ययेवं तहि तन्मध्यगत्वेऽपि केनापि निमि 
सेनाश्चुतबिम्बाभिमतशब्दाकाराः परमातारः कथ 
विस्बाभिमुख्येन प्रवतंमानं पतिाब्दं गृहीयुः ? 
इत्याद क्याह | 

सुख्यहं स्वपि विना 
प्रतिविम्बग्रहो भवेत् । 

स्वपश्चासस्थं प्रियं पश्ये- 
टङ्कितं सुकरे वपुः ॥ २९॥ 

"भवेदिति प्रतिविम्ब्रहणयोग्यदेशावस्थानात् ¦ 
“स्वपश्चातस्थमितिः अतर्किंतोपनतविम्बभूतप्रिया- 
दशने विरोषणद्वारेण हेतुः ॥ २९॥ 

प १ ऋ धु प्रतिशब्दवन्नियमेन इति पाठः । 
प ३१ क* पु° विम्बम्रहं त्वपि विनेति पारः । 
प० १५ क° पु बिम्बग्रहे देशेति,ख°पु° अरहणदेज्ावस्थानात् इति पाठ 
प० १६ क० पु प्रियद्नेन विरोषणेति पाठ 



३८ श्री तन्वाटीकः 

ननृक्तयुक्तया दपणादेरतिरेकेण परतिविभ्वं पुथ 
ऋसत्तामेव नोपरभत इति कथं तस्य विस्बसांसुख्यं 
भवति ? इत्याद्याह 

सांसुख्यं चोच्यते ताट- 
ग्दर्पणाभेद संस्थिते: ॥ २० ॥ 

तादग्बिभ्बसंसुखो योऽसो दपणः, तेनाभेवो 
दपणेकास्म्यं, तेन या प्रतिविभ्वस्य संस्थितिरव- 
स्थानं, तेन एतदेवास्य सांमुख्यं - यदहपणो विम्ब- 
सासुख्येन वर्तते, तदनधिकवुत्तित्वात् तस्य दप- 
णादेः पुनरवदयंभाविविम्बसांमुख्यम् , अन्यथाहि 
प्रतिबिम्बस्योत्पत्तिरेव न स्यात्, एवमाकाशादेरपि 
बिम्बसामुख्यनेव हि शब्दादिप्रतिबिमभ्बथाहित्व- 
मित्यवगन्तव्यम् ॥ ३० ॥ 

तदाहं 

अतः कूपादिपिठिरा- 
कारो तस्प्रतिबिम्बितम् । 

प० २ क० पु इति तस्थेति, खट पु इति न तस्येति पाठः । 

प० ५ क० पु° मेद्सरिथतिः इति पाठः! 

प० ८ क° पु०-द्पणे बिम्वेति पाठः । 



छो० ३१ | तुतीयमाहिकम् । ३९ 

वक्राकारो सराब्दं स- 
दधाति तत्परवक्तवत् ॥ ३१ ॥ 

अतो - यथोक्तादिम्बसंमखाधारविरोषेकात्म्या- 
द्धेतोः, कूपादययाकारो तिम्बभूतं सशब्दं वक्तुः 
संबन्ध्याकारं परतिविस्वितं जाततवभेदवु्चि 
सत् भाति प्रतिभासते इत्यथः । शब्दस्य गुणखेन 
गुणिनि समवेततात्तत्परतन्त्रत्रमेवेति गुणिनेव 
सह अस्य गुणिनि प्रतिबिम्बनं युक्तमिव्युक्तम् - 
आकाशो आकारम्" इति । कूपायाकाशस्य वक्रा- 
कारासास॒ख्यं ह वयङ्मीकतं दष्टान्तथति 'तस्परव- 
क्तवत्" इति - ततः षक्रताद्वक्तुः परो वक्ता प्रतिव- 
क्ता तस्सिन्निवेत्यथः, यथा वक्तसंमुखीन एव प्रति- 
वक्तुसबन्धी श्रोत्राकादो वक्तसंवन्धिनः सराब्द्- 
स्याकादास्य भतिषिम्बं गृह्णाति तथा कूपाद्याका- 
दोऽपीति । इह खट तत्तदिन्द्रियजं ज्ञानं गुदीत- 
तत्तत्प्तिविस्बमेव विषयं पारिच्छिन्यात् अन्यथा 
हि निराकारस्य ज्ञानस्य नीरुपीतायनेकविषयसा- 

प० २ खण पु परवक्तगम् इत्ति पाठः । 
पे० २ क° पु° विरेषेक्याद्भेतोरिति पाटः) 
पे ७ क° पु° गुणिसमवेतालरतन्त्रभिति पाठः ! 



० श्रीतन्तारोकः 

धारणतात् 'इदं नीलन्ञानम्, इदं पीतन्ञानम् इति 
नेयमो न स्यात्, अतश्च साकारं ज्ञानम् - आकारव 

त्ामन्तरेणास्य परतिकमव्यवस्थानुपपत्तेः, न च यदे- 
वास्य जनकं तदेव विषय इति पतिकमव्यवस्थापि 
सिद्धयेत्, इति वक्तु युक्तं ~ जनकत्वाविरोषाचक्षरा- 
दीनामपि तद्धिषयत्वप्रसंगात्। अथेतन्नीरेन कर्मणा 
सन्ता जन्यते न त्वेवं चक्षुरादिना इत्यस्य तदेकवि 
षयत्वम् ? इति चेत् नेतत्-कमवं हि कारकं तच 
क्रियावेरावराद्धवति, अन्यथा हि तद्रस्तुमा्रं 
स्यात्, न कारकं, नखस्य चेह ज्ञानाख्यक्रियावेडा 
पव विचारयितुं प्रस्तत इति कथं तत्पवेमपि अस्य 
कमेत्वं स्यात् इति। न जनकतेनापि तदेकविषयत्वं 
सिद्धयेत् यद्पुनजनकलत्वाविरोषेऽपि वस्तुस्वभाव- 
कृत एवायं विरोष इत्युच्यते तत्पखायनप्रका- 
रासृत्रणम्) इत्यरं बहुना । एतेन इन्द्रियाण्यपि 
गृहीततत्पतिबिम्बान्येव तत्तद्विषयपरिच्छेदमाधा- 
तुम॒त्सहन्ते इति साधु द्टान्तितम् -'तत्परवक्त- 
वदिति' यद्यप्येतत् श्रोतमाच्रे संभवति तथाप्यभि 

प० २ कण पु° साकारक्षानं साकारवत्तामिति पाठः! 
थं० २ कृ° पु अस्य कमैन्यवस्थयेति पाठः । 



शो° ६१ तृतीयमाहिकम् । ¢ १ 

न्नेवेरादिना वक्तपरतिवक्कोः परस्परमवर्यंभावि 
सासुख्यमित्येतन्निददानीकृतम् । श्रोत्णां पुनरसां - 
मख्यमपि संभाव्यते, तथाहि - एवं वदन्तो रोकि- 
काः श्रोतारो हदइयन्ते 'न मया श्चुतमनेनोक्तमितिः। 
यद्रा सामान्येन कृपाद्याकारो पतिविभ्बितो 
वक्राकाराः पर इव वक्ता भाति - वक्रन्तरेण इव 
उच्ारितः शब्दः श्रूयते इत्यथः । एवं पतिविम्ब- 
मपि तदभेदवृत्तित्वाहिम्बसंमुखमेवेति युक्तमुक्तम् 
नियमादिम्बसासुख्यं पतिविम्बस्येतिः ॥ ३१ ॥ 

अत एव च विम्बपरतिषिम्बयोमेध्यदेशग एव 
अमाता तत्तद्ह्णाति नान्य इत्याह 

यथा चादरोपाश्चात्य- 
भागस्थो वेत्ति नो सुखम् । 

तथा तथाविधाकारा- 
पश्चात्स्थो वेत्ति न ध्वनिम् ॥२२॥ 

सुखमित्यन्यसंबन्धिमुखपरतिनिम्बं, तथाविधेति 
बिम्बसंमुखीनः पश्चात्स्थो - गहरगुहापरायदेशस्थ 

प° १० ख० पु° मध्यदेशे एवेति पाठः । 
दं १४ क° पु तथा मूताकासपाश्वेस्यमिति पाडः । 
० १७ क० पु° पएश्चाद्धागस्थो गुदेति पाठः ¦ 



२ श्रीदन्वरालोकः 

इत्यथः, ध्वनिमिति परतिश्रुत्काखक्षणं, नो वेत्ति 
इति वेदनमात्रनिषेधा त्तिविम्बस्य वस्तुतोऽवस्था- 
नमस्तीति सूचितम्, न हि ज्ञानाभावाञ्ज्ञेयस्या- 

प्यभाव इति भावः - तेनोत्पन्नमपि प्रतिषिम्बं यो- 
ग्यदेरावस्थानाभावान्न जानातीत्यथः, ययपि 
चैतन्नियमाद्िम्बसांसुख्यमित्यादिनैव गतार्थं तथा- 
पि रूपप्रतिबिभ्बसाजास्योपाहटनाय पुनरुपा- 
त्तम् ॥ ३२ ॥ 

नन्वच्र रूपपरातिविम्बजातीयव्वं किमंशाशिकया 
सवसर्विकया वा? तत्राय पक्षे वस्तुभूतशब्दजशाब्द- 
जातीयत्वमपि प्रतिभासमानखाडिना केनाप्यंरो- 
नास्तीति तद्रुपतापि प्रसक्ता स्यात्, सर्वसर्विकया 
चेतन्नास्ति - यदुत्यन्नेऽपि रूपप्रतिबिम्बे हस्तादेवि- 
म्बस्य परतीतिः,इह तु न तथा.- इत्यादकां ददायति 

दाब्दो न चानभिव्यक्तः 
प्रतिविम्बति तद्भुवम् । 

प० २ कठ खत पु° मात्रप्रतिषेधास्रतिषिम्बितस्येव वस्तुन इति पाठः $: 
५८० ११ कर पुं दिनाप्यदोन नासि इति पाठः| 



छो ३३ | तृतीयमाहिकम् । ७३ 

अभिव्यक्तिश्चुती तस्य 
समकारं हितीयके ॥ ३३॥ 

क्षणे तु प्रतिविम्बस्वं 
श्रुतिश्च समकाछिका ॥ 

इह राब्दस्तावत् अनभिव्यक्तोऽनुचारितः परति. 
विम्बात्मतां नाभ्येति इति नूनमसो पथमे क्षणे 
स्थानकरणामिघातादभिव्यक्तः सन् श्रोतरेन्द्रियथा 
द्यतामवगाहते; द्वि तीये क्षणे पुनः प्रतिविम्बताम - 
श्ुवानः श्रूयते, इति ~ नास्योचारितपध्वंसिनो 
बिम्बसंमतस्य भरतिविम्बात्मतावसरे प्रतीतिः, 
अतश्च नात्र रूपपतिविम्बजातीयतवं ~ तच पति- 
विम्बकाटेऽपि बिम्बस्य प्रतीतेः ॥ ३३ ॥ 

तदेतन्नेत्याह 
तुल्यकाठं हि नो हस्त- 

तच्छायारूपनिश्चयः ॥ ३४॥ 
-------"~-----*-------“-- ~न 

प० ५ ख० पुज तावद्नुचरितो वक्रा इति पाटः । 
प ६ कृ०° पु° विम्बतामेतीति पाठः| 

प° १० क० पु प्रतिविम्बावसरे, अतो नात्रेति च पारः) 



५ श्रीतन्तारोकः 

निश्चय इति विमश्ात्मावभासः, तत्रापि न 
-पतिविस्बकाटे बिम्बस्य पतीतिः, न हि पतिषिम्ब- 
प्रतीतो विम्वस्यापि हस्तादेः प्रतीतियुक्ता - युग 
पत्प्रतीतिद्रयोदयविरोधात्, न चेयं चिचज्ञानवदे- 
केव उभयारुम्बना ~ बिम्बप्रतिविम्बयोविदूरदेश- 
व्तितात् अविच्छेदेन प्रतिभासाभावात् । ननु 
इस्तादेः प्रतिभासाभावेऽपि वस्त॒नोऽवस्थानमस्ति ? 
इति चेन्नेतत् ~ आभास एव हि सववस्तुव्यव- 
स्थापकः तमन्तरेण अथानां सचासत्वनिश्चयायो- 
गात्, स एव चान्न नास्ति, इति हस्तादेनिम्बस्य 
वस्तुतः सद्धावे किं प्रमाणं, राब्दस्य च द्वितीयं 
क्षणेऽपि नदयदवस्थस्य वस्तुतः सद्धावोऽस्ति किं तु 
-मरतिषिम्बात्मतावसरे तस्य प्रतीतिरेव न भवेदि- 
त्यत्रापि न बिम्बप्रतिबिम्बयोयुंगपत्रतीतिरिति- 
स्थितमेवास्य तजातीयतवम् ॥ ३४ ॥ 

एवं नेयायिकमतापहस्तनेन प्रतिनिम्बपरमा- 
-यसुपपाव्य पकृतसेवोपक्रमते 

प० ४ _क° पुर द्रुयाविरोधात् इति पाठः| 
प० ७ ख० पु हस्तदेरप्रतिभासेपि इति पाटः 
१० १३ ख ° पु विम्बनावसरे इति पाठः । 
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इत्थं प्रदरदितेऽमुत्र 
प्रतिविम्बसतच्के । 

प्रकृतं बमहे तत्र 
प्रतिविम्बनमहंति ॥ ३९५ ॥ 

राब्दो नभसि सानन्दे 
स्परोधामनि सुन्दरः । 

स्पर्रोऽन्योऽपि दुढाघात- 
राटशीतादिकोद्धवः ॥ 

परस्थः प्रतिविम्बत्वा- 
सस्वदेहोद्धूटनाकरः ॥ ३६॥ 

तदाह ~ तत्रेत्यादि, तत्रेति एवंस्थिते सतीत्यथः। 
नभसीति तत्रैव शब्दस्य नेमेल्यात्, स च परस्थः 
सन् प्रतिविम्बनमहतीत्यन्वयः, एतच सवत्रेव 
योज्यम्, सानन्द इति आनन्दस्थानात्मके कन्द- 
हत्ताटुतखादौ आधारविरोषे, तत्रैव हि स्पशस्य 
नैमस्यान्मिथुनोपभोगसमुचितः स्पशः प्रतिसंकरा- 
मति येन धातुनिःष्यन्दसुखावययपि स्यात्। अत एवा- 



६ श्रीतन्वाटोकः 

नन्दातिशयकारिखात् 'सन्वर' इत्यक्तम् । अन्यो 
दुःखादिकारेत्वादसुन्दरोऽपि स्पोऽथात् दुःखाया 
त्मके मत्तगन्धजटरकूमनाडीकण्टप्रभृतो आधार- 
विशेषे षतिसंक्रामति येन मृच्छायपि स्यात्, परस्थ 
इति परानुभूयमानः, तत्र हि स मुख्य इति भावः; 
एतच्चोपलक्षणं - तेन स्मयेमाणोव्पेकष्यमाणाईिरू- 
योऽप्यसो एवं स्यात्  प्रतिविम्बतं च अस्य कुतो 
खक्ष्यते ? इत्याह-'प्रतिविम्बत्वास्स्वदेहोद्धखनाकरः 
इति, एतच सुखड्ःखयीरनुभवे समानमित्यविरेषे- 
णोपात्तम् ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

नन्वेवमथक्रियाकारित्वादेष मुख्य एव स्पशः 
किं न भवति ? इत्याशंक्याह 

न चेष सुख्यस्तव्कार्य- 
पारम्पयाप्रकारानात् ॥ २७७। 

सुख्य इति बिस्बरूपः, तस्य स्परस्य यत्काय- 
मानन्दादि तस्य यत् पारम्पयं ~ प्रवन्धेन पवृत्तिः 
तस्यानवभासनात्, साक्षाद्धि संनिहिते कारणे 

(अ 

कायेमविच्छेदनेव उद्च्छद्धवति, न चेवमिहः 

इत्यस्य न मुख्यत्वम् ॥ ३७ ॥ 
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एतदेवान्यश्राप्यतिदिष्ति 

एवं प्राणान्तरे गन्धो 
रसो दन्तोदके स्फ़टः ॥ ३८ ॥ 

दन्तोदक इति निमेखुरसगुणयुक्ते ~ रसनेन्दि- 
याधिष्ठानभूत इत्यथः ॥ ३८ ॥ 

एवं प्रतिश्चुत्कावद्रसादि पतिषिम्बानामपि रूप- 
प्रतिषिम्बजातीयतवं कटाक्षयन् यथासंभवं उ्य- 
चस्थां दशयति 

यथा च रूपं प्रतिविम्बितं द्शो- 
न चक्ुषान्येन विना हि रक्ष्यते । 

तथा रसस्पश्रनसोरभादिकं 
न खक्ष्यतेशक्नेण विना स्थितं तपि २९॥ 
इह अवभासनमाच्रसारमेव प्रतिविम्बसतस- 

मित्युक्तं बहुराः, अवभासनं च तत्तद्विषययाहके- 
न्द्रियानुमाहकान्तःकरणाधिष्ठानायत्तम् यतः संनि- 

हितेऽपि दर्पणादौ यदि चक्षुरादीन्द्रियजातमन्तः- 
प° १३ ख० पु भासमात्रेति पाठः 
थं° १४ क० पु° अवभासमानं चति पाठः । 
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करणाधिष्ठितं न जातं तत्को नाम समुखादिपरति- 
बिम्बावभासः; ततश्च दृशेः दमिन्द्रियाधिष्ठेययोः 
गोखकयोः प्रतिसंक्रान्तं रूपमन्येन अन्यसंबन्धिनः 
चक्षुरिन्द्रियेण किना नाभिखशक्ष्यते - चक्षुरिन्दिया- 
न्तरव्यापारमन्तरेण न निभासत इत्यथः \ न 
केवलं तत्परिच्छेदकोदाख्शुन्ये दपणादो परतिसंक्रा- 
नतस्य रूपस्यावभासने अन्यसंबन्धिचक्षुरिन्दरियो- 
पयोगो यावत्स्वयमेवं कुराखयोर्दशोरपि इति दरा 
यितुसुक्तं 'टशोरितिः। न खदु चक्षुरञ्जनादिववति- 
संनिकर्टं परिच्छेत्तमरखमिति भावः, तेन न इन्ि- 
यव्यापारमन्तरेणैतन्निभांसत इति तात्पर्यम् \ 
एवं यथेतत्तथा रसादि प्रतिसकरान्तं सत् स्थित- 
मपि स्वेन्द्रियव्यापारमन्तरेण पुननं रक्ष्यते नाव- 
भासत इत्यथः । अत्र चक्षुरादीन्दियाणामवभा- 
सनान्यथानुपपत्या अन्तःकरणाधिष्ठानं लक्ष्यते 
इति न स्वकण्टेनेतद्पात्तम्, अन्यथा हि व्यापि- 
यमाणमपि चक्षुरादि न किंचित्परिच्छिन्दात् ४ 
ननु इह रूपरब्दयोरन्तश्चक्षुशरोत्रादौ वहिश्च 
000 

प१०२ खण पु° इरोः इति पद् नास्ति! 
प° १५ खर पु० चिष्ठानं लभ्यते इति पाठः । 
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द्पणाकारादी परतिबिम्बयोग इति वाद्यं प्रति- 
विस्बमन्यसंवन्धिभ्यां चक्षुःश्रोत्राभ्यां परिच्छ - 
वयते इत्युपपन्नम्। स्परदि पुनरन्त्वेह एव कन्दा- 
दौ प्रतिसंन्ामति उति तच्र स्थितं, तत्परसंतानस्य 
नित्यानुमेयताच अन्यस्य संबन्धिनो बाद्यन्द्रिय- 

ज्ञानस्य विषयो न भवेत्, तत्कथमुक्त - रूपपति- 
धिभ्बवदेतदश्चेण विना न खक््यते इति ॥ ३९॥ 

तदाहु 
४9 | {५ ॐ 

न चान्तरं स्पदररनवामान स्यत 

बहिःस्पृशोन्याक्रधियः स गोचरः ॥४०॥ 
आन्तरे इति अन्तरदेहवृत्तित्वात्,स्पद्ोनधामनीष्यु- 

यलक्षणम् तेन गन्धरसक्चेत्रयोरपि यहणम्, अन्या- 
क्चधियश्चान्तरस्परादयययष्णे 'बहिःस्पश्चः इति विरो- 
षणद्वारको हेतः, स इति गोचरदाब्दापेक्चा निदेशः 
एवमन्तरदेहवृत्तितात्कन्दादेः स्पशादिश्षेत्रस्य च 
गति प गा नण माक --~~ ------~-~ -- ~ = "न 

प०१ क पु० प्रतिविम्वनयोग इति पाठः । 

५० ६ क° पु प्रतिभिम्बनवदिति पाटः। 

प० १० ख० यु° स गोचर इत्यनन्तरमेव “अतो ऽनितिकेति' उ्तपदयम- 
यैव न्य्तमसित । 

प० १३ क० पु धियश्वान्तःस्पशेति पाठः। 

पं० १५ कर०° पु° अन्तर्दहव{रित्रादिति पाठः } 

द् 
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चक्षुर्गोखकादिवत् प्रमाच्न्तरे उन्द्रियगीचरता 
नास्तीति ॥ ४० ॥ 

तत्र स्थितं स्पदांदि अन्तःकरणाधिष्टितस्वेन्दि- 
यव्यापारादेव निभांसत इत्यार 

अतोऽन्तिकस्थस्वकताद्गिन्दिय- 
प्रयोजनान्तःकरणेयंदा कृता । 

तदा तदात्तं म्रतिविम्बमिन्द्रिये 
स्वकां क्रियां सूयत एव तादृशीम्॥४१॥ 

अतो - यथोक्तादान्तरव्वादेरहतोः, मनःप्रभृती- 
नामन्तःकरणानां कमेण सर्वेन्ियसंयोगसभवाद्- 
न्तिकस्थं संयुक्तं स्वके विषयोचित्येन नियतं तादगि- 
न्द्रियघातादययभावाददष्टं च तदिन्द्रियं वगादि तस्य 
प्रयोजनान्तःकरणकतेका स्पशशांदौ विषये षेरणा 
यदा भवेत् तदाथाहिम्बभूतबाद्यस्पशादिसंनिकः- 
षात् जाते इन्द्रिये - इन्द्रियज्ञाने, गहीताकारस्येव 
ज्ञानस्य तत्तन्नियतविषयपरिच्छेदोपपत्तः पर्वम॒क्त- 
त्वात् स्पशाद्यात्म पतिबिम्बमात्तं गहीतं सत् ताद्- 
रामानन्दादेटक्षणां स्वकां विम्बसंमतामथक्रियं 

१० ७ क° पु०° तदा तदा तस्मतितिम्बेति पाटः । 
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सूयते करोतीत्यर्थः । अत एव चात्र वास्तवदं - 
'सवेत्रैव याद्ययाहकभावस्येवे भावात् ॥ ४१ ॥ 

वाद्यबिम्बाभावे पुनः स्मयमाणं स्पद्ादि स्व- 
श्न परतिसंकान्तमपि न सत्यार्थश्रियाकारि इत्याह 

न तु स्मरतान्मानसगोचरादृता 
वेर 4 [ क € भवेच्छिया सा किट वतंमानतः 

अत ७ (> (@ _ 

अतः स्थितः स्पशवरस्तदिन्द्रिये 
समागतः सन्विदितस्तथाक्रियः २॥ 

स्मरतादिति बहिरस्यासंभव उक्तः - तस्या अती- 
त्थेविषयत्वात्, मानसज्ञानस्य हे सुगन्धिबन्धू- 
कादि बाहिरसंभवदपि विषयो भवेदिति भावः। 
ऋता भवेत्, न तु न भवेदेव इत्यभिप्रायः । स्मय- 
माणादपि हि स्पशदेः सुखादि स्यात्, कितुन 
तत्सत्यं - पाबन्धिन्यास्तस्पवत्तेरभावात्, अत्र 
हेतुः - सा किरु वतेमानत इति, किरेति हेतो, 

प ९ क० पु वहिरसमव इति पाठः| 

प० १० कर पु° बन्धूकादिरसभग्दिति पाटः। 
यं> १२ क० पु० ऋता भवेन्न मवत्थेयेति, ख० पु भवेदेवेति, पाठः ॥ 
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यतः सा अर्थक्रिया वतमानतो वहिः संभवत 
एवाधांद्धवतीत्यथः, तदाह अत इत्यादि, अत 
उक्तादहिर्विम्वात्मना संभवन् उक्छृष्ठः स्पशः तदि- 
न्द्रिये ~ स्पदाने न््रियज्ञाने, समागतो -- दत्तप्रतिषि- 
म्बः,अत एब विदितः सन्, तथाशियः - सव्यनि- 
जार्थक्छियाकारी भवतीत्यथः ॥ ४२ ॥ 

नन्वेवं सत एवार्थ॑स्य परतिविभ्बापणक्षमतात् 
बहिरसंभवन् स्परादिः प्रतिसंकान्तिमेव नेतीति 
स्परत्यादौ को नामा्थक्रियामेव कुयात् यस्या 
असत्यत्वमपि परिकल्प्येत ? इत्यारक्याह 

असंभवे बाह्यगतस्य ताद्शः 
स्व एव तस्मिन्प्रतिबिम्बितस्तथा । 

करोति तां स्पर्रवरः सुखासिकां 
स चापि कस्यामपि नाडिसंततो ४२। 

बाह्यिम्बाभवे तत्सदशः स्प्रत्यादिविकर 

रुद्धिखितः स्व एवाकारीभतः स्प्ादिनं त बाह्यः 
तीना ॥ शि 1 न त तता वनन 

पे 3 खर पु> बहिःसम्भाविन इति पाठः| 
पं १३ सख० पुग सुखात्मक्र इति पाठः। 

प° १४ख०पुन्सा चापीति पाठः| 

प° १५ ख» पु° तत्सदशस्म्रत्याद्ीति समघ्तः पाठः| 
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तास्मन् स्परक्षेत्रादौ प्रतिबिम्बितः सम् तथा 
स्वाचत्यादसत्यां सखटक्षणां तामथक्रियां करो- 
तीति वाक्यार्थः । ननु कन्दादीनां बहनां स्पर्शक्ष- 
णां संभवात् किं सवेत्रेव स्प प्रतिसंकरामति 
उत कुत्रचिदेव ? इत्याशंक्याह स चापि कस्यामपि 
नाडिसंतताविति' कस्मिश्चिदेव नाडीसंतत्यात्मके 
कन्दादावाधारपिशेष इत्यथः; कन्दादिषाधा- 
न्याद्धि केषांचिक्रेचिदेवाधारविरोषाः संभवन्ती 
ति - यत्रैवेषां नै्मस्यातिदायः तात इके षण्टा- 
ना तन्व तवा स्पद्षातेसन्छान्तारातं भावः॥४३॥ 

पव ब्रातावम्बसतत्वसपपाद्य प्रकत याजयत 
¢ 

तेन संवित्तिमकरे 
वृश्वमात्मानमपयत् । 

विमां विश्वरूपताम् ॥ ४५ ॥ 
तेन समनन्तरोक्तेन हेतुना, विश्वं संवित्तिरेव 

स्वच्छतातिदायान्मकुरः तस्मिन्नात्मानमर्पयत् - 

प० ७ ख ग० पुर कन्दाधिपत्यादिति पाटः । 

प१० ११ क०° पु° सतत्वं प्रतिपाञचेति पाठः ¦ 



प. श्रोतन्त्रालोकः 

प्रतिबिस्वं दददमुष्य संवित्त्यात्मनां नाथस्य विम- 
खं युक्त्यनुभवोपपादितव्वान्निरवव्यां विश्वरूपता- 
स्वात्माभिन्नतां वदते - भासयति, संवित्तरतिरेकेण 
न स्फुराति इति यावत्, न खट दपणादेः स्वाधा- 
रान्मुखादेः पृथक् स्वातन्त्येण प्रतिभासो भव- 
तीति मावः, तेन निखिरखुमिदं जगत् संवि- 
स्यात्मनः परमेश्वरस्येवेकस्य रूपमिति पिण्डाथः ! 
यदुक्तं पन्ञारुकारे 

“एवं तहिं जगत् एकस्येव कस्यचिदनशस्य यथोक्त- 
विधिना रूपमस्तु किं नः क्षीयत ।' 

इति । वदत इति 'भासनोपसंभाषा० -( पा सू 
१२४५७ ) इत्यादिना भासने आत्मनेपदम् ॥४४॥ 

ननु संवित्तेरनतिरिक्तमेव चेदं तत्संविच्या- 
र्मकत्वात्तस्य तद्धमंधा्मितमपि स्यात् ? सत्यम् - 
अस्त्येव तत्, इति बाह्यदृष्टान्तपुरःसरमाह 

यथा च गन्धरूपस्पु- 
ग्रसा्याः प्रतििम्बिताः । 

0 ता 

पर २ क० यु* उपपादितां निरवदयामिति पाठः| 

पय ख० पु° स्फुरन्तीति पारः, 

पं० ७ ख° पु° एकष्येकस्येति पाटः । 



शमो ४६] त्रतीयमाहिकम् । ५५ 

तदाधारोपरागेण 
भान्ति खड्धे सुखादिवत् ॥‰९५॥ 

तथा विश्वमिदं बोधे 
= 

प्रतिबिभम्बितमाश्रयेत् । 
ग्रकशित्वस्वतन्तरल्व 

प्रभति धमविस्तर 

मथतिं म् ॥ ४६ ॥ 
इह खट रूपादयः पतिषिभ्बिताः सन्तः स्वा- 

धारोपाधिवेशिष्ठयेनेव अवभासन्ते, यथा खड् 
तद्धमोध्वतादयुपरक्ततया सुखं तथा महति सूक्ष्मे वा 
दर्पणे तथाखेनेतिः तद्रद्धि्मपीदं पकाशे भरतिषि- 
म्बित सत् प्रकादामानलादि तद्धमजातमाश्नयेत्- 
स्वीकुयादेवेत्यथः । पकारादनतिरिक्तख एव हि 
विस्य प्रकारामानचं स्यात् अन्यथा हि परकारा- 
मानलायोगात् न किचिदपि स्फुरेत्, अत एव च 
स्वयं प्रकारामानत्वादस्य स्वातन्त्यं, प्रकादादति- 
रिक्तते हि जडस्य नीखसखाव्यात्मनो विश्वस्य 

प° २क० पु" खह्नमुखादिवदिति पाठः । 

प° ९ ख० पु उपरक्ततया महति सुक्ष्म वेति पाठः | 



५९६ श्रीतन्चाटोकः 

स्वयमपकादाङूपतात् स्वात्मना न प्रकाराः अपित् 
परेण इति परापेक्षायां पारतन्त्यं भवेदिति भाव 
अत एव च सव॑मेवेद वेद्यजातं प्रकाशात्मनः पर- 
मेश्वरस्य दारीर्यीभृतम्- इति प्रकादात्मत्वादि ्ा- 
त्मेव, तदुक्तम् 

प्रदेङोऽपि बह्मणः सावरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकरप्यश्वः 
इति ! तथा 

"एकैकस्यापि तत्वस्य षटाचिरप्तक्वरूपता' । 

इति च ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
ननु रूपादीनां मध्यात्कचिदेव किंचित्पतिदि- 

स्वमेतीति पतिपादितं प्राक्, तत्कथं रूपायात्मकं 
निखिटमेव विश्वमेकस्मिन्यधे प्रतिसंकान्तिमि- 
यात् † इत्याद्याह 

यथा च सवतः स्वच्छे 
स्फटिके सवतो भवेत् । 

तिषिम्बं तथा बोधे 
सवतः खच्छताजुषि ॥ ४.७ ॥ 

साता ता भ ०० ७८०१००१५ + १५५ 

प १ क° पु स्व्यप्रकादरूपत्वाभावात् स्थात्मनेति पाठः । 

८० ४क० पु शरोीरीभूतप्रायमिव इत्ति पारः । 

५० ११ कृ० पु° इट्युपपादितमिति पाटः १. 



ख्छो० ४७ | त॒तीयमाहिकम् । ९७ 

सवेत इति र्फटिकपक्षे सवस्या: पर्वापरादिका- 
या विदाः बोधपक्षे सवस्माद्रूपादेः, यद्यपि स्वेतः 
स्वच्छे स्फटिके सवेतो रूपमाच्नप्रतिविम्बमेव भवे- 
दिति नास्य दृष्टान्तस्य रूपादि्रतिषिम्बहणस- 
हिष्णो बोधे साम्य तथापि यथायथं स्वच्छताति- 
दायसंभवात् भावानां परतिविम्बयहणोत्कषप्रति- 
पिपादयिषया एतदुपात्तम्, तथाहि दपणस्य पु- 
रोभाग एव खद्स्य पूवोपरभागयोरेव स्फटिकस्य 
च सवेत एव स्वच्छतातिदाय इत्येषां यथायथं 
प्रतिबिभ्बय्रहणे तारतम्यं संभवति, एवं बोधस्यापि 
सवतः खच्छत्वादूपादिष्रतिविम्य्रहणे सामभ्य- 
मिति, एवं च स्फटिकादपि अत्यन्तस्वच्छो बोधं 
इति तात्पयोर्थः ॥ ४७ ॥ 

ननु का नामास्य तत्तोऽप्यत्यन्तस्वच्छता ? इत्याह 

अत्यन्तस्वच्छता सा य- 
त्स्वाटकृत्यनवमासनम् । 

प० ३ख० पु० मात्रनिम्बमेव भवतीति पाटः । 

१० ११ ख पु° ग्रहणेऽप्यसामभ्य॑मिति पाठः । 



९५८ आतन्ाटाकः 

अतः स्वच्छतमो बोधो 
न रत्तं लाकृतिम्रहात् ॥ <८ ॥ 

इह खट प्रकाराः स्वपकारात्वात् स्वात्मन 
एव प्रकाराते न परस्य इत्यन्यानपेक्षणात् वेदयत्व- 
गन्धमात्रमपि न स्पृशाति इति नास्य स्फटिका- 
दिवञ्ज्ञानान्तरयाद्यवं येनाकारावभासोऽपि स्यात्, 
इह स्वच्छमेव हि अस्वच्छस्य प्रतिबिम्बं स्वीकर्तं 
दाक्कुयात् सितदुकूरमिव स्फटिकमणिः, न च पर- 
परमात्रेकरूपं ्रकादामपेक्ष्य अन्यदधिकस्वच्छं किः 
चिदस्ति यदस्याप्याकारहणनिपुणं स्यात् इति 
युक्तमुक्तम् ` अत्यन्तस्वच्छता सा यस्स्वाक्रत्यनव- 
भासनम् ` इति । स्फरिकाटि पनथाद्यत्वादेतदपे- 
क्षया न स्वच्छं - यथा यथा हि स्फटावेद्यता तथा 
तथा स्वच्छत्वस्याभाव इति भावः, अनेनेव चाभि- 
पायेण पूवे 

` नेमस्य सुख्यमेतस्य संविन्नाथस्य सर्वतः ॥ 
अशांशिकातः क्राप्यन्यत् .-----. ---- ॥ ̀ 

न न क ५०८०१ -----~- का ०० > = ~ ~~ श्त 9 + १1 जन ५ 

पणर कृ०= पु० न रत्न स्वाकृतीति पाठः 

य> ४ क° पु° इत्यन्योन्यापेक्षणात् इति पाठः । 

च० ८ क० यु ₹फरिकमणेरिति पाठः । 



श्छे० ४९ ] तृतीयमाहिकम् । ५९. 

इत्यादिना बोधस्य तदितरेषां केषांचन भावानां 
च स्वच्छस्वस्य सुख्यासुख्यतया द्रैविष्यसुक्तम् । 
एवं दर्पणादि स्वच्छं स्फठारेकं स्वच्छतरं बोधस्तु 
स्वच्छतम इत्यारायः ॥ ४८ ॥ 

तदेवं संविखतिविभ्बेन विश्वस्य सवेतः संभ- 
वत्यपि वाद्यप्रतिविम्बसास्ये अस्ति कथित्ततो 
युक्तिवखानीतो विशेष इत्याह 

प्रतिविम्बं च बिम्बेन 
बाह्यस्थेन समप्यते \ 

तस्येव प्रतिविम्बत्व 
किं विम्बमवरिष्यताम्॥४९॥ 

इह खलु मुखादिना वाद्येन बिम्बेन दपणादो 
प्रतिनिम्यं समर्प्यते इत्यत्र तावन्न कस्यापि षिम- 
तिः, यदा पुनस्तस्य बिम्वस्वेन संमतस्य बाद्य- 
स्येव प्रतिविम्बत्सुपगम्यते तदा किं नाम षिम्वं 
पतिविम्बारपणक्षमं वस्तु अवरिष्यताम् ¦ न किचे- 
दपि संभवतीव्यथः । नहि यथा ज्ञानादिच्छिन्नो 
नीरसुखादिर्थस्तथा ततोऽपि विच्छिन्नमथान्तर- 

£ $ 

मस्तातं कस्याप्यभ्युपगमः ॥ ४९ ॥ 



६० ्रीतन्याटाकः 

ननु यद्यप्येतदवं तथापि निनिमित्तसव कथं 
प्रतिविम्बसुदियात् इति, तत्र विम्बभूतं किचित्ा- 
रण् वक्तव्यम् ? इव्यारावयाह 

यदापि कारणं किचि- 
दविम्बव्वेनाभिषिच्यते । 

तदपि प्रतिविभ्वत्व- 
मेति बोधेऽन्यथा त्वसत् ॥५०॥ 

अत्र खट विभ्बलेन यत्किचन प्रतिविम्वाप- 
णक्चमं करणमिष्यते तक्कि बोधादनतिरिक्तमति- 
रिक्तं वा? अनतिरिक्तते तत् उक्तयुक्त्या पतिविम्ब- 
मेव न बिम्बम्, अतिरिक्तसे च बुद्ध्यमानत्वाभा- 
वात् तन्न किंचिदेव इति युक्तमुक्तं "तस्येव पतिि- 
स्वत्वे किं विम्बमवरशिष्यताम् इति ॥ ५०॥ 

एतदेवोपरसंहरति 
इत्थमेतस्स्वसंवित्ति- 

चटन्यायाखरक्षितम् । 
साम्राञ्यमेव विश्वत्र 

प्रतिबिम्बस्य जम्भते ॥ ९१ ॥ 
पं० १०० पु° अत्तिरिक्ते नु इति पाटः! 



शमो ९२] ततीयमाहिकम् । ६१ 

एवकारो भिन्नकमः- तेन प्रतिषिभ्बस्येव, न 
युनीवम्बस्यापीत्य्थः, विश्चघ्रेति - न पुनवद्ध 
मुखादौ, तत्र हि बिम्बप्रतिविम्बयोद्रयोरपि साम- 
भ्यमिति भावः ।॥ ५९१ ॥ 

ननु तयोः परस्परस्तपेक्षखात् कथं विस्वाभवे 
परतिभिम्बस्येव सदद्धावः? इत्याह 

ननु बिम्बस्य विरहे 
प्रतिविम्बं कथं भवेत् । 

किं कुर्मो दस्यते तद्धि 
ननु तद्विम्बसुच्यताम् ॥ ५२॥ 

एतदेव समाधत्ते - कि कमं इप्यादिना, ददयते 
इति ~ नहि दषटेऽनुपपन्नं नामेति भावः। ननु न खट 
वयं दृष्टमपहमहे यदेवसुच्यते फिं तु दद्यमान- 
मिदं विश्वं पतिषिस्बतया न वाच्यमपि तु विम्ब 
तया इस्यभिदध्म इप्याह "नन तदहिस्वमुच्यतामर 
इति \॥ ५२॥ 

एतदेव निराकरोति 
नेवं तद्क्षणाभावा- 

द्विम्बं किरु किमुच्यते 



६२ श्री तन्वादोकः 

अन्यामिश्र स्वतन्त्रं स- 
दासमान सुखं यथा ॥ ९५३ ॥ 

(क स 

तछछछक्षणाभावादिति - बिम्बरक्षणायोगात्, किं 
नाम विम्बखक्षणम् ? इत्याह ( बिम्बमित्यारि } 
अन्यामिश्रमिति - सजातीयविजातीयग्यावत्तमि- 
त्यथः। अत एव “स्वतन्त्रः स्वरूपमात्रनिष्ठं - परस्य 
परनिष्ठतानुपपत्तेः, तथात्वे हि स तत्त; पृथगेव न 
भवेदिति भावः । एवरूपतवे चास्यावाधितवमे- 
वास्ति प्रमाणमिव्युक्तं “भासमानमितिः ॥ ५३ ॥ 

एवं बिस्बलक्षणानन्तर तत्तल्यकक्ष्यतया खक्ष 
णीयस्य प्रतिबिम्बस्य पीठिकाबन्धं कतुं तदाधारस्य 
तावत् सववादिसिद्धतां योतयितम् 

ˆ निजधमाप्रहाणेन पररूपाठुकारिता । 
¢ क 

प्रतिषिम्बात्मता सोक्ता खङ्गादशतलादिवत् ॥ › 

इति पन्ञाटङ्रकारिकाथगभीकारेण खक्षणमाह 

स्वरूपानपहानेन 
प्ररूपसद्क्चताम् । 

प० ७ ख- प्रु निष्टितत्वोपपत्तोरति हि सत इति च पाडः \ 
१०१३ क० पु° धमाप्हानेनेति पाठः 1 



छो ९४] तृतीयमाहिकम् । ९३ 

प्रतिविम्बात्मतामाहूः 
खद्धादशंतसादिवत् ॥ “४ ॥ 

इह दपणादेस्तनुतपरिमण्डलत्गाद्यात्मनः स्व- 
स्यासाधारणस्य रूपस्यापारेत्यागेऽपि परस्य मखादे 
संबन्धिना रूपेण यत् सादृद्य तदेव प्रतिविम्बा- 
त्मत्वे न त तद्रपतासादनमेव इति स्वं एव वा- 

दिन आहुः, नात्र कस्यापि विप्रतिपात्तिरोति भावः। 
तादरप्ये हि छक्ष्णेकवपुषोऽपि दपणस्य निभ्नोच्रत- 
स॒खप्रतिबिभ्बपारेयह छछक्ष्णलवाभावां भवेत् - न- 

गरादिप्रातिबिमभ्बयागेऽपि अनेकरूपपारेणहात् दप 

णस्य अनेक्षयं स्यात् , तेन यथा चिच्रज्ञानस्य अन- 
कवेदनेऽपि चित्रपतज्ञदो एकलानपायात् अनेक 

सदशाकारतया एकत्वमेव नानेकत्वम्, एव दपं- 

णादेरप्यनेकपरतिबिम्बयोगे न॒ अनेकरूपलमितिं 

नानैक्यप्रसङ्ः अपि त तत्साद्दइयमात्रमेव, न च 

सादृ्यमात्रादेव ताटरप्यं, न हि गवथसाटस्यादेक 

गोगवयः तस्मा्धिम्बसदशाकारस्वमेव परतिविस्ब- 

धारिसखभिति तात्पयाोथंः ॥ "९६ ॥ 

प० ३ क° पु° परिमण्डलायात्मन इति पाठः । 

प € ख० पु०° पत्वा पादनमिति शोधितपाठश्च.स्ति । 
प० ११ क० पु अनेकत्वे सादिति पठः । 

कामनया 



ट आतन्वाटोकः 

एतदेवाथद्रारेण संवादयति 
उक्तं च सति वाद्येऽपि 

धीरेकानेकवेदनात्। 
अनेकसदरराकारा 

न स्वनेकेति सोगतेः ॥ ५५९९ ॥ 
उक्तमिति पन्ञाटंकारादो 1 तदुक्तं तत्र 

"तस्मात्सत्यपि बाद्चऽर्थे धीरेकानेकवदनात् । 
र अनेकसदशाकारा नानेकेव प्रसज्यते ॥: 

इति ॥ ५ ॥ 
मृन्ववसाप प्ाताचस्बस्य टखश्चषणन कछचिदकच्छ 

स्यात् ? इत्याशंकां परददयं तद्टक्षणमवाह 
नन्वित्थं म्रतिविभ्बस्य 

रक्षणं किं तदुच्यते । 
अन्यव्यामिश्रणायोगा- 

तद्धेदाराक्यभासनम् ॥ 
्रतिविम्बामिति ब्राह- 

देपणे वदनं यथा ॥ ५६ ॥ 
इह खलु सवे एव वादिनस्त्स्तिविम्बमाहः 

यदन्येन खाधिकरणभतेन दर्षणादिना या व्यामि- 



शो ° ९७ ] तृतीयमाहिकम् । ६९ 

श्रणा तादात्म्यं, तया योगात्तदनतिरिक्तत्वाद्धेतोः, 
ततोऽन्यस्मात् तदाकारयहणसदहिष्णो्दैपंणादेर्ेदेन 
पुथक्स्वातन्व्येणाशक्यं भासनं यस्य तत्, तत्परत- 
न््रमित्यथः। अनेन चास्य बिम्बवेपरीत्यं दररितम्, 
तद्धि अन्यामिभरं स्वतन्त्र चेद्युक्तम् । एतच पूर्वमेव 
बहूक्तम् इतीह न पुनरायस्तम् ॥ ५६ ॥ 

एतदेव प्रकृते योजयति 

बोधमिश्चमिदं बोधा- 
देदेनादक्यभासनम् । 

परतच्चादि बोधे किं 
प्रतिबिम्बं न भण्यते ॥ ९५ ॥ 

इदं खट तच्वभुवनाव्यात्मकं विं बोधे प्रति- 
बिम्बं फं न भण्यते - अवद्यमेवाभिधातव्याभे- 
त्यथः, यस्मादिवमपि दर्पणेनेव सुखं बोधेन पास- 
तदेकात्म्यम् ;, अत एव दर्पणादिव मुखस्य बोधा- 

` देन पुथगद्राक्यं भासनं यस्य तत्, नहि पकाश- 

प° १ कृ° पु० तथायोगात्तदतिरिक्तलहेतोरिति पाठः । 

प १० कृ° पु° पुरतच्वादीति पाठः 1 

प० १२ ख० पु° तच्वुवनाद्यारम्भकमिति पाठः । 
७ 



६६ श्री तन्बालोकः 

मन्तरेण किंचिद्पीदं भावजातं स्फुरेदिति भावः, 
यदुक्तम् 

'तत्तदरूपतया ज्ञानं वदिरन्तः प्रकाशते । 
ज्ञानाहते नाथसत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत् ॥ 
नरि ज्ञानादते भावाः केनविदिषयीकृताः । 
ज्ञानं तदात्मतां प्राप्तमेतस्मादवसीयते ॥ 

इति । तथा 

 युगपद्ेदनान्ज्ञानज्ञेययोरेकरूपता ।' 

इति ॥ ५७ ॥ 

तदेवं मतिषिम्बलक्षणयोगेऽपि विश्वस्य यदि 
निनिमित्तमेव विम्बत्वमृच्यते तद्च्यतां को दोषः. 
एष खट्ट नास्ति विवादः - न चात्र विदुषां भरः, 
ते हि वस्तुन्येवाभिनिविष्टाः, तच्च नान्यथा कर्तु 
शक्यं - पतिविम्बलक्षणयोगस्येवा्नोपपादिततात्, 
विम्बलक्षणस्य च योजयितुमशक्यत्वात् तदाह 

रक्षणस्य व्यवस्थेषा - 
कस्माचेद्धिम्बसुच्यताम् । ̀  

प १० ख० पु° प्रतिजिम्बग्रहणयोगेऽपि विम्बस्येति पाटः । 



छो 4९ तृतीयमाहिकम् । ६७ 

प्राज्ञा वस्तुनि युज्यन्ते 
न तु सामयिके ध्वनो ॥ ५८॥ 

अकस्मादिति निर्हैतुकामित्यथः ॥ ५८ ॥ 
ननु तषछक्षणयोगादधि-्स्य पतिबिम्बत्वं यदु- 

| च्यते तदास्तां, नास्माकमन्र अभिनिवेशः, तस्य 
पुनविम्बाख्यं कारणमन्तरेण सद्धाव एव कथं 
स्यात् ? इत्याराक्याहं 

ननु न प्रतिबिम्बस्य 
विना बिम्बं भवेर्स्थितिः। 

एतदेव प्रतिषिधत्त 

किं ततः प्रतिबिम्बे हि 
बिम्बं तादारम्यवृत्ति न ॥६९॥ 

किं तत इति - बिम्बं चेन्नास्ति ततः किं, न किंचि- 
दपीत्यथेः, न हि प्रतिबिम्बे रिदिषात् इव वृक्षत्वं 
` विम्बमेकात्म्यन वतेते, येन षिम्बाभावे प्रतिवि 
स्वमपि न स्यात् ॥ ५९॥ 
तदाह 

प० १ क° पु° युध्यन्ते इति, ख° पु° बुष्यन्ते;इति पाठः । 



६८ श्रीतन्त्रारकः 

अतश्च टक्षणस्यास्य 
प्रोक्तस्य तदसंभवे । 

न हानिर्हेतुमात्रे तु 
प्रश्चोऽयं पयवस्यति ॥ ६० ॥ 

अत इति - बिम्बप्रतिषिम्बयोस्तादात्म्यवृत्ति- 
त्वाभावात्, प्रोक्तस्येति अथाद्ि.धविषये, तदसंभव 
इति बिम्बाभावे । ननु न वयं प्रतिबिम्बरक्षणे 
विवदामहे, किं तु बिम्बं विना तत्कथं भवेदिति 
रमः, नहि निनिमित्तमेव भावानां संभवो न्या- 
य्य ? इत्याराक्याह, हेतुमात्र इत्यादिना, हेतुश्च 
द्विविश्ः - उपादानं निमित्तं च, उपादानं यथा 
घटादौ खरदादि, निमित्ते यथा तत्रैव दण्डादि, 
प्रतिबिम्बस्य च बिस्व नोपादानकारणं, तद्धि घट 
इव सृर्स्वरूपविकारमासाव्य कायाँनुगामित्वेन 
वर्तते, नेवमन्न विम्बं ~ प्रतिषिम्बोदयेऽपि तस्या- 
विक्ृतस्येव पृथगुपलम्भात्, तेनात्र दण्ड इव 
घटे निमित्तकारणं बिम्बम् ॥ ६० ॥ 

ततश्च निमित्तकारणविषय एवायं षश्चो ना- 
न्यच्र; इत्याहु 



७० श्रीतन्नालोकः 

अत इति ~ बिंस्बाभावेऽपि निमित्तान्तरेण पति- 
बिम्बोत्पादस्य संभवात्, आरोक इति - तस्य रूप- 
रतिविभ्बयहणसदिष्णत्वात्, घनेनेति - भावना- 
त्मतामापन्नेनेत्यर्थः, अन्यथा हि सवस्येव स्मतु 
सर्वदेव पुरः स्मर्यमाणं भायात् । अन्न तावदिम्बं 
नास्ति दयिताया देशादिविधकर्टत्वेन असंनिहित 
त्वात्, अथ च तत्काय प्रतिबिम्बं दरयते इत्यत्र 
स्मरणादिना निभमित्तान्तरेणावदयं भाव्यम् नहि 
निर्निमित्तमेव परतिसंकान्तायाः कान्ताया विच्छ 
देन कादाचित्कः प्रतिभासो भपेत् ॥ ६२ ॥ 

तवाह 
अन्यथा संविदारूढा 

कान्ता विच्छेदयोभिनी । 
कस्माद्धाति न वे संविद् 

विच्छेदं पुरतो गता ॥६३॥ 
अन्यथा इति - स्मरणादिना निमित्तान्तरेण यदि 

पतिसंक्छान्ता कान्ता न स्यादित्यथंः, संविदारू- 
ढेति - नहि संविदमारूढस्य वस्त॒नो विच्छेदेन 

, भानं भवेदिति भावः, संविदा विच्छेदे हि जाडया- 
पत्तेनं किंचिदपि स्फुरेत् इति स्वमिदमन्धं स्यात् ४ 



छो ६४ ] तुतीयमाहिकम् । ७१ 

संविदारूढं च वस्तु संवेयमानत्वादेव, न ततोऽधि- 
कम्, इति न तदपि विच्छेदेन भायात्, अत आह 
न वे संविद्धिच्छेदं पुरतो गताः इति ॥ ६३ ॥ 

ननु यद्येवं तर्हि यद्ययाहकभाव एव न भवेत्, 
इति समथव्यवहारविप्रखोपः स्यात् ? सव्ये - नहि 
परां संविदमपेक्ष्य मेदगन्धमा्रमप्यस्तीति सवं 
संविदेव; इति - किं नाम याद्यं माहकं वापि स्यात्, 
सेव पुनः स्वस्वातन्ब्यास्स्वं रूपं गोपयित्वा यदा 
संकुचितक्ञानात्मतामवभासयति तदायं सको 
ग्राह्ययाहकात्मा भेदव्यवहारः, तदाह 

अत एवान्तरं किंचि- 
दीसंज्ञं भवतु स्फुटम् । 

यत्रास्य विच्छिदा भानं 
संकल्पस्वपदराने ॥ ६४ ॥ 

अत एव -परसंविदपेक्षया विच्छेदासंभवाद्धेतोः, 
किचित्सङुचितपरमात्रात्म सुस्फुटं नि्विकस्परूपं 
ज्ञानसंन्ञमान्तरं परसंवित्पमेययोमध्यवर्तिं भवतु, 

प० १५ ख० पु° विच्छिदां सभवादिति पाठः । 
प १७ ख० पु* ज्ञानमान्तममिति पाठः! 



७२ श्रीतन्त्राटोकः 

यत्रास्य प्रतिबिम्बस्य, पिच्छिदा भेदेन,संकस्पस्व 
आदौ भानं भवेत् ~ विरहिणा हि संकल्पादावपि 
बिम्बाभावाची्रतरस्मरणादिनिमित्तान्तरसंनिधा- 
पितमेव कान्तापतिविभ्बं भायादिति भावः॥\ ६४॥ 

एवं बहिः स्म्रत्यादो यथा विस्बाभावेऽपि निमि 
ततान्तरेण परतिषिभ्बं भवेत्तथा इहापि, इत्याह 

अतो निमित्तं देवस्य 
राक्तयः सन्तु तादृशे । 

अतः- उक्तात् निमित्तकारणमाच्रसग्यपेक्षवर- 
श्षणाद्रेतोः, देवस्य द्योतनात्मनशित्तच्वस्य, तादृश 
विरवप्रतिविम्बने, ज्ञानक्ियायाः राक्तयो निमित्त 
भवन्तु, एवं न कथिदोषः संभाव्यते इत्यथः । 
दाक्तयश्च 

'वहुश्क्ति त्वमप्यस्य तच्छ्तयैवावियुक्तता ॥' 
इत्यादयुक्तयुक्तया स्वातन्त्यराक्तिमाञ्रपरमाथां एव, 
इति निजेश््यमा्ादेव अस्य स्वात्मनि विन्धा- 
कारधारित्वम् - इति पिण्डाथंः, यदुक्तं श्रीपत्यभि- 
ज्ञाकरुता 

“तच त्वपकादुपाधेस्तदाकारत्वं, 
चित्तत्वस्य तु निनेश्व्यात् । ̀ 
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इति । अनुषत्यभिन्ञाकृताप्यनेनेवाभिपायेण 
(नाथ खया बिना विम्बं स्वच्छे स्वात्मनि दशितम् । 
परसेना दर्पणेनेव प्रभावाद्धावमण्डलम् ॥' 

इत्याद्युक्तम् ॥ 

तदेवं विश्वचित्तिविम्बत्वभवोपसंहरति 

इत्थं विश्वमिदं नाथे 
भेरवीयचिद्म्बरे । 

्रतिविम्बमरं स्वच्छे 
न खलटवन्यप्रसादतः ॥ & ̂ ॥ 

अन्येति - अन्यसुखपरक्षितवे ह्यस्य ॒स्वातन्त्यं 
खण्डयेतेति भावः, स्वातन्ध्यं हि विमशं इत्यु- 
च्यते, स चास्य मुख्यः स्वभावः, नहि निविंमराः 
प्रकाशः संभवत्युपपव्यते वा, अयमेव द्यस्य विशा- 
कारधार्ति जडभ्यो विरोषः-यत्सवमास्रशतीतिः 
यदुक्तमनेनेव अन्यत्र 

-अन्तर्विभाति सकलं जगदा त्मनीर् 
यद्वदिचिच्ररचना मङुरान्तरछे । 

बोधः पुनर्मिजविमरेनसाखस्या 
विश्वं परामृशति नो मङकरस्तथा तु ॥› 

इति ॥६५॥ 



५9४ श्रीतन््रारोकः 

स चायमामशों न सांकेतिकः, अपि तु "चिस्स्व- 
भावतामात्रनान्तरीयकः स्वरसोदितः परावायूष ° 
इति सवेरुद्धोष्यते, इत्याह 

अनन्यापेक्षिता यास्य 
विश्वात्मववं प्रति प्रभोः। 

तां परां प्रतिभां देवीं 
संगिरन्ते ह्यन॒त्तराम् ॥ ६६ ॥ 

अनुत्तरामिति - निरतिए्यस्वातन्त्येश्चयंचमः- 
त्कारमयीमिव्यथेः, अत एव अनुत्तराद्यनन्तदाक्ति 
्ातोदधेखदलिनीं प्रतिभामित्यथः । अनेन 
पराम दयकमस्याप्यवकाशो दत्तः ॥ ६६ ॥ 

इह हि विश्वस्य वाच्यवाचकात्मना द्विधा अव- 
भासः.तत्र "पका एव प्राधान्येन वाच्यात्मविश- 

रूपत्वेन पारिस्फ़रति' इति विश्चित्प्रतिबिम्बत्वोट- 

ङृनेनोक्तम्, 'विमरोऽपि तत्तदतुत्तरानन्दादययामरा- 

त्मनोर्देतिः इति परामर्रोदयकममप्याह 

अकुरस्यास्य देवस्य 
कुटगप्रथनद्ाटिनी । 
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कोटिकी सा परा राक्ति- 
रवियुक्तो यया प्रभुः ॥ ६७ ॥ 

इह खड पूणे: शिवराक्तयादिपरतिनियतग्यपदे. 
शसहिष्णः अनाख्यः परपरामराीत्मा अनुत्तरः 
प्रकारा एव परं त्वं, स एव च स्वस्वातन््यादि- 
शधमवविभासायेषुः पथमं शिवशक्तिरूपतां स्वा- 
त्मन्यवभासयति, यदाहुः 

ˆ नौम्यतुत्तरनाथस्य रदिमिचकमहं सदा । 
शिवशक्तीति विख्यातं परापरफर्प्रदम् ॥' 

इति । अनेनैव चाभिप्रायेण 
“ रुद्रश्च रुदकक्तिश्च अमनस्फे ख्यं गतो । 

इत्यायन्यच्रोक्तं । ततश्च 
' यत्रोदितमिदं चित्रं विश्व यत्रास्तमेति च । 
तुं विद्धि सर्वज्ञ रिवजशक्तिविवर्जितम् ॥ 

इत्यादिलक्षिता्पृणपरसंवित्तच्वरक्षणात् कुलात् 
यदन्यद्वभासेतं रिवरक्षणमकुरं तस्य भकारे- 
करूपत्वेन वयोतमानस्य सा परा विश्वाप्रण- 
स्वभावा, अत एव | 

पै ४ क° पु अनाद्यपरामशत्मेति पाठः । 
प° १५ स ° पु* लक्षणादूर्भति पाठः । 
प* १६ ख० पु शिवशक्विलक्षणमिति पाठः 1 

पयो मा ताअ मनो 
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शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं. . .. .....-. 

इत्याद्या कुरस्य राक्तपरसरात्मनो जगतो 
यतप्रथनं तेन राखुते तच्छीला, अत एव कुरे 
भवम् अकुखात्म कोरं तद्यस्यामन्तस्तादात्म्येन 
अस्तीति "कोछिकी राक्तिः" यया समनन्तरोक्तरूपः 
श्रसुरवियुक्तः ~ तदव्यभिचरितस्वभाव इत्यर्थः, 
एवं चाकारलक्षणं कुरु शरीरमस्य - इत्यायव्णोऽ- 

| प्यभिंहितः, सोऽपि हि देवः 

नास्योारयिता कधित्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुचसते देवि प्राणिनामुरसि स्थितः ॥' 

 इत्याद्यक्तस्वरूपादनाहतात् स्थानकरणाभिघातो- 
तथाच हतात् शब्दात् उत्तीर्णतेन परपरामरौरा- 
 छिसिततरपरकाशात्मतया सवदैव योतमानः, 
` तदुक्तम् 

` अनाहतहतोत्तीणों महाविषमचिद्रतिः 
सीरहद्धट्नो युक्तो रावो देव्या विजम्भते ॥ 

इति । तस्थ च परेव सा शाक्तिः कुरस्य रारीर- 
स्य यत् पथन तेन इखाघमाना, तच्छरीरारभ्भिके- 

प० १२ ख घु" शालीतरेतरेति पाठः । 
ध १५ ग° पु विषमसद्रतिरिति द्वितीयपारोप्यसति। 
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त्यथः, अत एव 'कौलिकी' इत्युक्तम्, तथाहि - परेव 
सृक्ष्मा कुण्डछिनी शक्तिः शिवेन सह परस्परसाम- 
रस्यरूपमथ्यमन्थकभावात्मकः सघटमासादयय उस्थि- 
ता सती इच्छाज्ञानक्रियारूपतामाभ्रेत्य रो्रीत्वसु- 
न्स॒द्रयन्ती शृङ्गाटकाकारतामम्बिकात्रमवरम्बमा- 
ना उकारात्मकराराङ्दाकखाकारतां ज्येष्ठातमधि- 
तिष्ठन्ती च शरिषिन्दूदितकालाभ्नरूपरेफात्मक- 
विन्दुविश्रान्तस्पष्टरेखाकारतामाभासयाति - इत्या- 
यवर्णराररमुदासयतीति, तदुक्तं भरीतन्त्रसद्धावे 

' या सा शक्तिः परा सृक्ष्मा निराचारोति कीतिता । ' 
इत्याद्युपक्रम्य 

' उत्थिता तु यदा तेन कडा सृष्ष्मा त॒ कुण्डली । 
चतष्कलमयो बिन्दुः शक्तेरुद्रगः प्रथः ॥ 
मथ्यमन्थनयोगेन ऋुत्वं जायते पिये । 
न्येष्ठा शक्तिः स्मृता सा त॒ बिन्दुद्धयसुमध्यगा ॥ 
बिन्दुना क्षोभमायाता रेखेवामृतङ्कण्डली । 
रेखिनी नाम सा ज्ञेया उभौ विन्द्र यदन्तगौ ॥ 
निपथा सा समाख्याता रोदी ५५ तु गीयते । 
रोधिनी सा सथुदष्ठा मोक्षमागनिरोधनात् ॥ 
शश्ाङ्दाकटाकारा अम्बिका चाधंचन्धिका । 
एकैवेत्थं परा शक्तिखिधा सा तु प्रजायते ॥ ̀ 

१० ५ क० ग° पु° दिवचविन्दृदितेति पाठः 1 
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इति । श्रीवामकेश्वरीमतेऽपि 
शन्रिपुरा परमा शक्तेराया जातेह सा परिये ।' 

इत्याद्युपक्रम्य 

'कवरीकृतनिःशेषीजाङरतया स्थिता । 
वामा शिखा ततो ज्येष्ठा शृङ्धाराकारतां गता ॥ 
रोद त॒ परमेशानि जगद्भसनरूपिणी । 

एवं सा परमा शक्तिरेकेव परमेश्वरी ॥ 

चिपुरा चिषिधा देवी बह्यविष्ण्वीशरूपिणी । 

ज्ञानशक्तिः कियाङक्तिरिच्छाश्चक्त्यास्मिका भिये ॥ 
त्रेखो्यं ससजव्यस्माचिपुरा परिकीतिता 1 

इति । अनेनैव चाभिपायेण अन्यापि अस्य 
सृष्टिस्थितिसंहारात्मकं धामत्रयमयवं चोक्तम् , 
-तदुक्त 

' उर्ध्व तु संस्थिता सृष्टिः परमानन्ददायिनी । 
पीयूषवृष्छि वषन्ती वैन्दवी परमा कटा ॥ 

अधः संहारङृनज्ज्ञेयो महानमिः कृतान्तकः । 

घोरो ज्वाखावल्ीयुक्तो इधषो ज्योतिषां निधिः॥ 
तयोभेध्ये परं तेज उभयानन्दसुन्दरम् । 
अवतारः स विज्ञेय उभाभ्यां व्यापकः शिवः ॥ 

# 

नि षषी निष गपि पी 

बेन १५ ग० पु० दांभवी प्रमेति भरः । 
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कि, क्रिः प 

परस्परसमाविषटो चन्दरेऽभिष्ठोटिभे शक्न । 

चन्द्रं स॒ष्टे विजानीयादमिः संहार उच्यते ॥ 

अवतायो रविः प्रोक्तो मध्यस्थः परमेश्वरः 

इति । तथा 

ˆ काटामिरुदास्स॒तं च तेजो 
भूरि स्फुटं दीप्ततरं विचिन्त्यम् । 

ऊर्ध्वे स्थिता चन्दकडा च शान्ता 

पर्णामृतानन्दरसेन देवि ॥ 
तदोभयोवंहिविषालुयोगा- 

ततजःशशाङ्को दवितौ च यस्मात् । 
तेजःशश्ञाङ्रु्धट मिधितत्वा- 

द्रवेत्तदाके त्ववताररूपम् ॥ 
ततः सकाशात्मभवाप्ययो स्तो 

यस्मादयं विश्वसमग्रभेदः । 
एतच विदान्विदिताथभावो 

ध्यायेत युक्त्यात्मचिदकंरूपम् ॥' 

इति । तथा 
'ततोऽस्वरोऽकसोमामिकलावीजघसुतिभाद् । 
उदेत्येकः समारोकः प्रमाणार्थप्रमातदः ॥' 

प० १ क° पु° चन्द्रेऽनिस्तेजिते शरी इति, ख० पपुस्तकस्य बाष्यदेशे 
-बरस्पररं समाविष्टो चन्द्रो ऽभ्निज्व॑लने रारी इति" पाठः कत्यचित्कलितः संभबति। 

धृ ५ गर पुर प्रसृत शतेन इति पाठः । 
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इति । इह च तिख एव परमेश्वरस्य मुख्याः राक्त- 
यः संभवान्ति इत्यस्य प्राधान्येन तदूपत्मेवोक्तम्, 
अन्यत्र पुनः 

अकारस्य रिरो रोदी वक्रं वामा प्रकीर्षिता। 
अम्बिका वाहइरिव्यक्ता ज्येष्ठा चेवायुधं स्म्रता ॥' 

इत्याद्युक्त्या अभिप्रायान्तरेण अस्य चतुरूपत्वम- 
प्युक्तम्, तदेवसेवेविधा परेव कुण्डलिनी शक्तिरस्य 
स्वरूपादनतिरिक्ता इत्युक्तम्'अविथुक्तो यया प्रसुःः 

इति, तदुक्तम् 
अकारश्च हकारश्च द्वावेतौ युगपस्स्थितौ । 
विभक्तिनानयोरस्ति मारुताम्बरयोरिद ॥' 

इति, एवमविभागेऽप्यनयोरेकेकप्राधान्येन स्वरू- 
प माच्रविश्रान्तरेकवीरतवं चिच्छक्तिरूपत्वं च ।॥६५॥ 
यदा पुनः 
न शिवः शक्तिराहितो न शक्तिः शिववर्भिता । 
याम प्रसर स्व ७०००० @ @ @@०9 ०5०96 @५०७ ५१०० ००७१० 9 

इत्यादि-महागुरूदितनीत्या अनयोः परस्परौ-, 
न्मुख्यात्मकं यामं रूपं स्यात्, तद् विश्वसगं 
इत्याहु 
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तयोयद्यामटं रूपं 
स संघट् इति स्मतः। 

आनन्दशक्तिः सेवोक्ता 
यतो विश्वं विदज्यते ॥ ६८ ॥ 

तयोरिति - अकुरुकोछिकीराउ्दव्यपदेङ्ययोः 
शिवराक्त्योः, संघट् इति ~ सम्यक् घष्टनं चलनं 
स्पन्दरूपता स्वात्मोच्छटत्ता इत्यथः, अतश्च 
भरकाराविमशंत्मनोरनुत्तरयोरेव संघटहादानन्दश- 
क्त्यात्मनो दि तीयवणस्य उदयो, यतः-इच्छाया- 
त्मनो विश्वस्य सर्गः । चयोक्रमेऽपि खीपुंसयोः 

संघट् एवानन्दोदयाद्विसगः । इह शिवस्य राक्तेश्च 
विशोत्तीर्णत्वेन विशधघमयतवेन च विच्छिन्नं रूपम्, 
इदं पुनः विचमयत्वेऽपि विधोत्तीणम्, इति 
नियतावच्छेदाभावात् पूर्णं रूपम् ॥ ६८ ॥ 

अत एव सवंशाचखेषु परमोपेयत्वेनोद्धोष्यते, 
इत्याह 

परापरात्पर त्वं 
सेषा देवी निगद्यते । 
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तत्सारं तच हद्यं 
स विसगः परः प्रभुः ॥ ६९ ॥ 

देवीयामर्द्राखे सा 
कथिता कारकर्षिणी । 

महाडामरके यागे 
श्रीपरा मस्तके तथा ॥७०॥ 

श्रीपूवेराखे सा मात्- 
सद्धावत्वेन वर्णिता । 

परात् - वि-धोत्तीणीत् वात् रूपात्, अपरात्- 
विश्वमयात् शाक्तादरूपात्, परं पर्ण, सारमिति 
श्रीसारभटारकाद्युक्तम्, हदयमिति श्रीहदयनय- 
रहस्यं, पर इति परापरस्य अपरस्य च विसर्गस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्, महाडामरफे यागे इति देवीयाम- 
रशाख्रसामानाधिकरण्येन योज्यम्; तेन तत्पति- 
पादके प्राथमिके यन्थेकदेश इत्यथः । तदुक्तं तत्र 

तन्मध्ये तु परा देवी दक्षिणे च परापरा । 
अपरा वामभरङ्के तु मध्यशङ्खोष्वतः शरण ॥ 
या सा सेकर्षिणी देवी परातीताः व्यवस्थिता . 1 

ना 1 

प ६ गण स्के स्थितेति पाटः । ` 
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इति । मातुसद्धावत्वेनेति यदुक्तं तच, 
सद्भावः परमो हेष मातृणां परिपस्यते ५ 

इति ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

एवं चिदानन्दशक्ती अभिधाय इच्छाशाक्तिम 
संष्टरेऽस्मिश्िदातमता- 

त्तसप्त्यवमरंनम् ॥ ७१ ॥ 
इच्छाराक्तिरघोराणां 

दाक्तीनां सा परा प्रभुः । 
अस्मिन् समनन्तरो क्तरूपे संघटे 

"आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्.“ ५. क 

इत्याद्युक्त्या चितः पाधान्यात् योऽयं परस्य परमा- 
तुः सिसृक्षात्मा परामरो उदेति सेयमिच्छाख्या 
दाक्तिः, या खल 

पूववजन्तुनातस्य शिवधामफर्प्रदाः । 
पराः प्रकाथितासतज्जञेरधोराः शिवशक्छय्ः ॥ 

इत्याद॒क्तानामधोराणां शुद्धस्वातन्न्यमाच्रूपत्वा- 
दविच्यमानभेदायात्मकघोररूषाणां राक्तीनां, परभुः 
अभवनिमित्तं - गर्भीितानन्तरशक्तिनाता, इति 
-यावत्, अत एवै परा सं्वकषयोगिनीं तदाख्या 
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चेत्य्थः । ध्रकृतऽपि अनेन त॒तीयवर्णोदय उक्तः \. 
सा च इच्छाराक्तिः 

"यदा तु तस्य विद्धमविभवामोदनम्भया । 
विचिच्ररवनानानाका्यसृषटिप्रवर्तने ॥ 
भव्युन्युखिताचिन्ता सेच्छायाः प्रथमा तुटिः । 

इत्यायुक्तायस्पन्दातमिका बहिरोन्मुख्यमात्ररू- 
पेणी सष्टव्यानारूषितेच्छमाच्ररूपा वा स्यात् 
तत्तदीषणीयविषयारूषणया प्रक्षोभात्मभयलरू-. 
पता श्रयन्ती बहीरूपतया देश्यं मजमानाः 
वा इत्यस्या दषम तदुक्तं श्रीप्रत्यभिन्ञायाम् 

“सा केवरमिच्छामाच्रूपा खष्टव्यस्य विप्रकृष्ठा, 
काचित्पुनः प्रयलनतामापन्रा संनिकृष्ठा ॥ 

इति ॥ ७१ ।। 
तच भाच्यायाः स्वरूपं निरूपित दितीयस्या 

निरूपयितुमाह 

सेव प्रक्षुग्धरूपा चे- 
दीशित्री संप्रजायते ॥ ७२॥ 

तदा घोराः परा देव्यो 
जाताः दौवाध्वदेशिकाः ॥ 
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तवा ~ परक्षब्धरूपतवेनेच्छाराक्तरे.र्ये सति पर! 
अघोरा देव्यो जाताः ~ बहीरूपतया भस्फ़रित 
इत्यथः, एतदेव हि .अस्या ठे.र्यं - यत्तत्तदनन्त- 
शक्तेरूपतया बहिरवभासनमिति, ताश्च तथा 
भेदस्य स्फुटत्वाभावात् स्वस्वरूपावभासनव्यापा- 
र्ाछिन्य एव, इत्याह शोवाध्वदेशिकाः इति, अत 
एव न धोरादिदाक्तिवन्सक्तिमार्गनिरोधिन्य इति 
भावः। पकरतेऽपि अनेन चतुथवणों दय उक्तः॥७२॥ 

एवमिच्छादाक्तिं दिषकाराममिधाय ज्ञान- 
शक्तेमप्याह 

स्वात्मपरत्यवमर्ो यः 
प्रागभूदेकवीरकः ॥ ७३ ॥ 

ज्ञातव्यविशचोन्मेषात्मा 
ज्ञानराक्तितया स्थितः, 

इह खलु प्राक् भर्षुन्धत्वरूपत्वाद्पर्वं उ्यतिरिक्त- 
उवेस्रदयाभावात् स्वात्ममात्रनिष्टः, अत एव, एक- 
-वीरकोः यः परामशः आसीत्, स एव ज्ञानराक्ति- 
स्वेन अन्तविजिज्ञास्यतया इष्टस्य विश्वस्य योऽसौ 

प० १६ ख पु .विमर्शामावादिति पाठः । ` 
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.उन्मेषः - आद्यः पारेस्पन्दः, तद्रूपः सन् अवस्थित 

इति पश्चमबीजनिणय इति ॥ ५७६ । 
एतदेव स्वददानभङ्ग्था योजयति 

इयं परापरा देवी 
घोरां या मातृमण्डटीम्॥॥५४॥ 

सुजत्यविरतं शयुद्धा- 
श्ुद्धमार्गेकदीपिकाम् । 

घोरामिति । यदुक्तम् 
मिश्रकमंफलासक्ते पूववननयान्ति याः । 
स॒क्तिमागनिरोधिन्यस्ताः स्यु्घोराः परापराः ॥” 

इति । शुद्धाञ्यु्धोति ~ न पुनर्धोरतयादिवद- 
धोधःपातिनीम् इति भावः ॥ ७९ ॥ 

इदेच्छाशाक्तेवत् ज्ञानशक्तरपि ज्ञेयाधिक्या- 
नाधिक्याभ्यां दें, तत्र यञ्ज्तेयस्यानाधिक्रये स्वरू- 
पं निर्णीतम्, आधिक्ये पनः स्वरूपं निरूपयति 

ज्ेयांदाः प्रोन्मिषन्क्नोभं 
यदेति बटख्वच्वतः ॥ ७९ ॥ 

 ऊनताभासन संवि- 
न्मात्रत्वे जायते तदा ॥ 
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न ज्ञानापेक्षया ज्ञेयरूपोऽश उद्रिक्ततात् षरस्फुटी 
भवन्, यदा क्षोभं - तत्तन्नीटसुखाथात्मना चित्रा- 
कारधारेतामेति तदा ज्ञेयस्याधिक्यात् ज्ञानस्य 
नमात्ररूपतायामूनतस्य ~ अपूर्णतवस्य आभा- 

सनं जायते - संकोचाधिगमो भवेत्, इति षष्टव- 
णोदयः ॥ 

एतदेव प्रपथयति 
रूटं तज्ज्ेयवगेस्य 

स्थितिप्रारम्ब उच्यते ॥ ७६ ॥ 
रूटिरेषा विबोधाब्धे- 

रित्राकारपरिमहः । 
इदं तद्वीजसंदभ- 

बीजं चिन्वन्ति योगिनः॥७.५॥ 
तत्-संविन्माञ्रोनताभास्नःरूढं जातपरोहं सत्, 

तत्तन्नीसुखाव्यात्मनो ज्ञेयवगंस्य स्थितेः प्रारम्भ 
उच्यते,न पुनः साक्षारस्स्थितिरेव ~ तस्याः कियाराक्तौ 
भावात्, को नाम अस्याः परोहः? इत्याहं"रूडिरेषे- 
त्यादि" अनेन ज्ञानाद्तिरिक्तं न किंचिन्नाम ज्ञेयमस्ति 
अपि तु तवेव तत्तद्धासात्मना स्षटुरति, इति सूचि- 
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तम्। तत् ~ तस्मादोधस्येव चित्राकारधारिताद्धेतो 
रिदमेव व्याख्यातं संविन्मात्रोनतं षष्ठं च भेदसंद्- 
भस्य कारणवेनः, योगिनो - न पुनरयोगिनः, तेषां 
करियाराक्तयात्मस्थुखभेदचेतयितखात्, चिन्वन्ति 
जानन्तीत्यर्थः । इह खल एतदेव परविमदर्णत्म- 
सुख्यं परामराषट्क यतः परस्परं पमेयेण वा स- 
घटे सति निखिरूपरामशेंदयः, यद्वक्ष्यति 

' स्वराणां षट्कमेवेह मृं स्याद्रणसंततौ ।' 
इति । तत्र अनुत्तरानन्दयोः शद्धसंविन्मात्ररूप- 
त्वात् तदपेक्षया भेदाभावात् प्रमेयवार्तापि ना- 
स्तीति ॥ ७७ ॥ 

इच्छाराक्तरेव इष्यमाणारूषणया चात्रूप्यं दरा- 
यितुस॒पक्रभते 

इच्छाराक्तिर्दिरूपोक्ता 
्षुभिताक्षुमिता च या । 

इष्यमाणं हि सा वस्तु- 
द्रूप्येणात्मनि श्रयेत् ॥ ५७८ ॥ 

इष्यमाणस्य प्रकारामात्रात्मकत्वात् विश्नान्त्या- 
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त्मकत्वाच्च, अत एव अत्र र्योः श्रुतिः - तयोः 
्रकारास्तम्भस्वभावत्वात् ॥ ७८ ॥ 

तदाहु 

अचिरद्युतिभासिन्या 
दाक्त्या ज्वर्नरूपया । 

इष्यमाणसमापत्ति 
स्थर्येणाथ धरात्मना ॥ ७९ ॥ 

शक्तयोऽस्य जगत्सर्व क 
इत्यादयुक्तेञ्वेलनरूपा धरात्मा च येयं द्विप्रकारा 
शक्तिः, तदात्मकं यदिष्यमाणं तेन, अर्थात् - दि 
काराया अपि इच्छाराक्तेयो समापत्तिः- अपथग्भा 
वेनावभासनम्, अतोऽस्याश्चातरूप्यमिव्यर्थः, यदय 
वि प्रागपीच्छया इष्यमाणसमापत्तिरुक्ता येनास्याः 
श्ुष्धत्वं प्रतिपादितं तथापि तन्न तथा स्फुटेन 
रूपेण, यथेदानीम्,) इत्युक्त शस्थेयेणः इति, न चात्र 
कमपे बाह्यवत् स्थर्यणेष्यमाणं पतीयते, तथाते हि 
तत्कायं स्यात्, नेष्यमाणम्, अत एवाच्र अस्फुट- 
त्वात् रख्योः श्रुतिमाच्रं, न त॒ साक्षादथञ्जनवस्स्थि 
तिः; तवाह 'अचिरदयुतिभासिन्योति' यथाहि विद्यु 
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त् क्षणिकत्वादचिरमेव कारमवभासते तथात्र 
इष्यमाणमपि छायामान्रेणेवेति, अत एव चाच्च- 
वणेश्चुतिमा्रं, न साक्षादर्णः, नहि वर्णश्चतिरेव 
वणः; अत एव नरसिहवत् जात्यन्तरमिदमिति 
भ्रीमहाभाष्यकारः, अत एव चैतद्रणचतष्टयसभय- 
चछायाधारितात् 

ऋ ऋ ट स चतुष्क च नपुसकगणस्तथा | 

इत्याद्यक्त्या सवेत्रेव नपुसकतेन व्यपदिरयते, 
तेन अक्षुब्धा ज्वटनशक्त्याच्छुरिता इच्छा “ऋ” 
क्षुग्धा तु "तः एवं धराराक्तयाच्छुरिता ट ट" इति, 
ज्वलनाद्यात्मनश्चात्रेष्यमाणस्य स्वरूपमान्नोपा- 
ढानादेव स्थिरात्मकतवं रछभ्यते - इति न तदर्थं 
विदषणान्तरोपादानम् ॥ ७९ ॥ 

ननु यदीच्छादाक्तारिष्यमाणसमापत््या पराम- 
दान्तरोदय इष्यते, तञ्ज्ञानराक्तेरपि किं न ज्तेयस्- 
मापत्त्या ? इत्याशयक्याह 

उन्मेषराक्तावस्त्येत- 
जज्ञेयं यदपि भूयसा ! 

तथापि विभवस्थानं 
सा न तु प्राच्यजन्मभूः ॥८०॥ 
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यद्यपि ज्ञानरक्तावेतञ्ज्वरनायात्म ज्ञेयं भूयसा 
वियते तथापि सा ज्ञानशक्तिः ज्ञेयस्य विभवस्थानं, 
न तु प्राच्येच्छाराक्तिलक्षणा जन्मभूः - इच्छाश- 
क्तिवत् नेयसु्पत्तिस्थानमित्यथः, इच्छारक्तो खट 
इष्यमाणात्मतया उत्पन्नस्य सतो भावजातस्य 
ज्ञानराक्तावभिव्यक्तिः यस्य करियादाक्तो वहीरूष- 
तया परिस्फुरणम्, अतो ज्ञानशक्तो ज्ञेयस्य नापवं- 
तया उत्पाद, इति न तत्र तत्समाप्या परामशा- 
न्तरोदयः, तेनेच्छाशक्ताविष्यमाणस्यापवंतयोत्पा- 
दादेवमभिधानम्, यद्यपि सर्वभावनिभ॑रत्वात्परः 
स्यामपि संविदि स्वे भावाः संभवन्ति तथपि तक्र 
तेषां संविन्मात्रतयावस्थानम् ॥ <० ॥ 

इह पुनः किंचिदुच्छूनतासमापत्त्या पुथगिवाव 
भास इति इत्येतदुक्तम् अत आह 

इच्छाराक्तेरतः प्राह 
श्वातूरुप्यं पराग्रतम् । 

्षामान्तरस्यासद्धावा- 
न्नेदं बीजं च कस्यचित् ॥ ८१॥ 
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पराख्रतमिति - स्वात्ममाच् विश्रान्त्या परचम- 
-ल्कारात्मकमित्य्थः, यद्वश््यति 

"आत्मन्येव च विश्रान्त्या तसमोक्तमम्तात्मकम् ।' 

इति । ननु 
१ वीज स्वरा मताः | % 

` त्यादिना स्वरान्तःपातित्वादेषां बीजतमुक्त; 
त्च प्रक्षोभकत्वसुच्यते न च स्वात्ममा्रविभ्रा- 
न्तिरूपतराद्र तत् संगच्छते, तद्धि क्षोभान्तरस- 
द्भावे स्यात्? इत्याशंक्याह "नेदं बीजमिति' स्वात्म- 

 मात्रविश्रान्तेः ्षोभान्तरानुद्टासकतया स्वकायोक- 
रणात् दग्धप्रायत्वात्, न तु सर्वसविंकया बीजरू- 

` पत्वाभावात्, नहि रिवराक्त्यात्मबीजयोन्यतिरे- 
' किणः 

` वीनयान्यात्मकाद्धेदाष्िधा बजि स्वरा मताः । 
कादिभिश्च स्मृता योनिः ५५०००००० ७००७०५० = ७०७०७ ०००५ | १ 

इत्यायभिधानात् रादयन्तरस्य सद्धावोऽस्ति, ये- 
-नेवं स्यात्, यत्त॒ 

" या तूक्ता ञेयकाट्ष्यभाक्कषिपमस्थिरयोगतः । 
दिरूपायास्ततो जातं ट- तायं बगेयुग्मकम् ॥ 

इत्यादि पुरस्ताद्रक्ष्यते, तत्तत्रैव समाधास्यत इति 
युक्तमुक्तं - नेद् बीजमिति ॥ <१॥ 
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ननु यद्येवमषां बीजत्वं नास्ति तहिं पारिदोष्यायो- 
निव स्यात् ? इत्यारौ्य - तत्परिहाराथमेषां बी- 
जयोनिवेरक्षण्यं प्रतिपादयितुं तत्छखरूपं ताववाह 

्रक्नोभकत्वं बीजत्वं 
क्लोभाधारश्च योनिता । 

ननु कारणत्ाभिमतं बीजं जडं, तस्य कथं 
निरपेश्चस्य रूपान्तरावि्भावने सामभ्यम् ! इत्या- 
शंक्याह 

क्षोभक संविदो रूपं 
क्षुभ्यति क्षोभयत्यपि ॥ ८२॥ 

क्षोभः स्यज्ज्ञेयधमत्वं 
क्षोभणा तद्रहिष्कृतिः । 

यतः संविद एव मुख्यतया क्षोभक रूपम्, अतः 
्ुभेः ण्यन्ताण्यन्ताथगर्भ^कारात्सा संवित् क्षुभ्य- 
ति,मयुराण्डरसन्यायेन अन्तरासृत्रितपायं बहिभा- 
वोन्मुखमिव ज्ञेयजातं धारयति, तच तथा क्षुभ्यत् 
श्चोभयति ~ बहीरूपतयावभासयतीत्यथः, तदाह 
लोभः इत्यादि, क्षोभणा-क्षोभ्यस्य प्रेषणादेरूपाः 
ब्ररणेस्यर्थः ॥ ८२ ॥ 



स भीतन्वालोकः 

तदेव रहस्यप्रक्रियागभींकारेणापि सूत्रयति 

अन्तःस्थविश्वाभिननेक- 
बीजांराविसिसख्ष॒ता ॥ ८२ ॥ 

क्षो भोऽतदिच्छे तचेच्छा- 
भासनं क्षोभणां विदुः 

अन्तःस्थं ~ प्रमात्रेकात्म्येन वतमानं यद्धिश्वम् 
इषणीयादिभावजातं, तत्राभिन्नमीषणादि संवि- 
दरपन अनुद्धिन्नविरोषम्, अत एवेकमदि तीयं यतु 
सविदो रूपं, तदेव सवेभावनिभरतात् विशावि- 
भीवकतथा बीजांराः-कारणविरोषः, तस्य या ¶स- 
नपेक्षलेन विरि्टा सखष्टत्वेच्छ - य्ाह्यमाहकात्मनो 
विश्वस्य भिन्नकस्पतयावबिभासयिषा, तया योऽसौ 
संबन्धः, स एव क्षोभः, तथा (दारं गमयति इत्या- 
दिवत् अतदिच्छेऽपि ओदासीन्यात् बहिभोवानु- 
न्युखे देहनीखादौ भावजाते -यत्तच्वेच्छाभासनम्- 
ओदासीन्यच्यावनेन बहिभोवोन्मुख्येन अवभास- ` 
नंत क्षोभणम्, एतद्रूरुपथ्रतयो विदुः जानीयुरि- ` 
स्यथः ।. चयोकरमे हि बीज सिसृक्षुः पुमान् स्वयं ‰ 
श्ुभ्यति प्रमां तु क्षोभयति इति \ इह चेतकति- ` 
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-रहस्यतादरस्ततत्वाच्च न पपथितं, यथोपयो 
गमृद्यत एव केवलम् ॥ ८३ ॥ 

एवे बीजस्वरूपमभिधाय योनिस्वरूपमाह 

यदेक्यापत्तिमासादय ` 
तदिच्छा कृतिनी भवेत् ॥८४॥ 

क्नोभाधारमिमं ब्राहु 
श्रीसोमानन्द पुत्रकाः ॥ 

येन - इदन्ताविष्ठदयेन देहनीखादिना भावजा- 
तेन, कादिना च एेकात्म्यमासादय तस्य॒ परस्य 
भ्रमातः संबन्धिनी इच्छा, ~ तिमी 

ˆ मभेव भेरवस्यैता विश्भङ्गयो विनिगेताः 
इत्यादिन्यायेन स्वात्ममाच्रविश्रान्त्या ताथा 
पूणां जायते । तमेतं क्षोभस्य सवित्स्वातन्त्यस्य 
आधारं विषयं श्रीसोमानन्दस्यानुकम्प्याः पुत्राः- 
श्रीमदुत्पर्देवषभरतयः रिष्याः, पाहुः-आचक्षत 
इत्यथः । चयाकमेऽपि हि यत्सामरस्यमासावय 
योखोऽभिखाषः काताभ्य॑मेति स योनिरक्षणः 
क्षोभाधारः इति ॥ ८४ ॥ 

एतच्च बीजयोनिस्वरूपम् अन्तःस्थः इत्यादिना 
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सूषितम्, रहस्यपक्रियागभीकारेण परमोपादेयत्वा- 
दनुम्राह्याणां हदयंग्माीकतुं स्वयमेव व्याचष्ट 

संविदामीषणादीना- 
मनुद्धिन्नविरोषकम् ॥ ८५५ ॥ 

यञ्ज्ञेयमात्रं तद्वीजं 
यद्योगाद्वीजता स्वरे ॥ 

इषणादीनां संविदामसंजातविभागं, यञ्ज्ेयम- 
व्यं ज्ञातव्यं पारमाथिकं संविदूपमेवेच्छादिसंवि- 
दिरोषरूपत्वानुपग्रहास्केवरमनवच्छन्नं पारमेश्वरं 
रूपं, तदेव 

'चिदात्मैव हि देवोन्तःस्थितमिच्छावश्ादहिः। 
योगीव निरूपादनम्थंनातं प्रकाश्चयेत् ॥' 

इत्याद्यक्त्या सवभावनिभरत्वात् अन्तःस्थस्य 
विश्वस्य स्वेच्छ्येव बहिराविभोवनादीजं ~ मुख्य- 
कारणमित्यथैः । ननु ययेवं तत्कथं स्वराणामपि 
बीजत्वमित्यारोक्योक्तं 'यद्योगाहीजता स्वरे" इति, 
यद्योगादिति - यवनुपाणितत्वादित्य्थः, अत एव 
स्वराणां तत्तद्रणाविभांवकत्वादुचितं बीजत्वम्- 
इत्यारयः, नहि संवित्स्वातन्त्यमन्तरेण अन्यस्य 
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कस्यचित् सूयान्तराविभावने सामथ्यंम्, इति 
भावः ॥ <~ ॥ 

एवं बीजशाब्ा्थं व्याख्याय वितिसृक्षात्मकं 
न्ताण्यन्ततया द्विप्रकारं क्षोभमपि व्याचष्ट 

तस्य बीजस्य सेवाक्ता 
विसिस॒क्षा य उद्धवः । 

यतो ग्राह्यमिदं भास्य- 
द्विन्नकल्पं चिदात्मनः ॥८६॥ 

एष क्षोभः क्षोभणा तु 
तूष्णीभूतान्यमाठगम् । 

हटादयदोदासीन्यांरा- 
च्यावनं संविदो बरखात् ॥८७॥ 

उद्धव इत्युद्यन्त॒तेत्य्थः, यतो हेतोरेदं भाद्यं 
देहनीलादि भावजातं कादि च, चिदात्मनः सका- 
अाद्िन्नकल्पम् - अनतिरिक्तमपि अतिरिक्तायमानं 
भास्यत्- उत्तरकारु भासिष्यमाणं स्यात् स पष 
उद्यन्तृतामात्रूपः क्षोभः । चर्याक्रमेऽपि हि क्षो- 
भाव्रतरमेवानन्दादि मवेत्, क्षोभणा तु तृष्णीं 
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भूता - ओदासीन्यात् बहिभांवानुन्मसुखा, ये अन्ये 
-नीखायपोहेन अवस्थिता देहादयो मातारः अथा- 
त्रीलादयः प्रमेयाश्च, तद्वतं बलात् स्वातन्ध्यखक्षणं 
स्वं वीयमवरम्ब्य संवित्कतुकं हठात्- अतदिच्छे- 
ऽपि तच्वेच्छाभासनलक्षणात् बलाक्ारात् यदौ- 
दासीन्यादहिभावोन्मुखतायामप्वतेनात्, च्यावनं 
बहिभावोन्मुख्येनेवावभासनं नामेति ॥८६-<७ 

एवं बीजसृत्र व्याख्याय योनिसुत्रमपि व्याचष्ट 

जातापि विसिस॒क्षासो 
यरिमरान्तरेक्यतः । 

कृतार्था जायते क्षोभा- 
 धारोऽत्रेतत्प्रकीर्तितम् ॥ ८८ ॥ 

यत्परस्य पमातुरुपन्नापि क्षोभरक्षणा सष्टते- 
च्छा - चिन्मात्रनिष्ठात् प्रकृतादहन्ताविभरां दन्य 
इदन्तात्मा विमो - वि्ररयविमरशयोरभेदोपचा 
रात्, तत्परा्ररयं देहनीखादि भावजःतं कादि चः 
तेनेकास्म्यमवलम्ब्य, कृतार्था ~ स्वातमात्र््य 

ज्च्या पुणा जप्यते, तद्रेतदच्र 'यवेक्याप्रत्तिमासादयः 
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इत्यादो योनिसत्र क्षोभाधारः, प्रकीर्तितं -सम्यग- 
क्तमित्यथः ॥ ८८ ॥ 

एवमेतत्पदा्यदारेण व्याख्याय तात्पयंमुखे- 
नाप्यभिधत्त 

ततस्तदान्तरं ज्ञेयं 
भिन्नकट्पत्वमिच्छति । 

विश्ववीजादतः सर्व 
वाहय बिम्बं विवत्स्यंति ॥ ८९॥ 

ततः - समनन्तराक्तात् सिसक्षाटक्षणात् क्षो- 
 आद्धतोः, आन्तरं ~ प्रमात्रेकात्म्येन वर्तमानं सत् 
तत् आसृत्रितपायं ज्ञेयं भिन्नकस्पखम्- अतिरि 
्ायमानत्वमेति, अतो - विवीजादादिवणान्म- 

` -हामायातश्चारभ्य सवमानन्दादि तच्भ्रुवनादि च 
भावजातः बाह्यं ~ पिच्छेदेनावभासमानं, बिम्बं - 
ज्ञानीयाकारलक्षणप्रतिबिस्बास्मकं, विवस्स्यति- 
तत्तदेहनीखायात्मना पदवाक्यादितया च यथायथं 
स्फुटीभविष्यतीत्यथंः । च्थांक्रमेऽपि हि बीजमे- 
व भेदेन. परसृतं सत् सखीपुनपुंसकादिरूपतामे- 
श्यतीति ॥ ८९ ॥ 
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न चेतत्स्वापन्नमेवाक्तम्, इत्याह 

्षोभ्यक्षोभकभावस्य 
सत्वं दशितं मया । 

श्रीमन्महेश्वरेणोक्तं 
गुरुणा यत्प्रसादतः ॥ ९० ॥ 

'तद्परमूर्तिभगवान् महेश्वरः इत्यादिना प्राड़- 
नमस्छृतेन गुरुणा यत्सतत्वसुक्त, तन्मया दर्ी- 
तम् , इति संबन्धः ॥ ९० ॥ 

एवमेतस्पसगादभिधाय प्रकृतमेवावतारयति 

प्रकृतं महे नेदं 
बीजं वणचतुष्टयम् । 

नापि योनिर्यतो नेत- 
रक्नोभाधारत्वख्च्छति ॥ ९१ ॥ 

नहि  कादिवदेतदैक्यमासाय कस्यचिदधीच्छ 
कार्ता्यभियादित्यस्य क्षोभाधारत्वागमनम् । नेदं 
वीजामित्यत्र. पुनः. 'क्षोभान्तरस्यासंभवात्" .इत्या- 
दिना प्रागुपादानाद्धेतारनिरदेशः; अत. एवः चास्य 
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वणचतुष्टयस्य परक्षोभकलाभावात् स्वात्ममाजवि- 
श्चान्त्या परचमत्कारमयतम् ॥. ९१ ॥ 

तदाह 
त्मन्ये ® वि श्रान 2 

, जआत्सन्यव च रवन्रान्त्या 
। म तात्मकम् 1 

तव््राक्छमखतात्सकम् । 

` न केवठमेषां यथासंभवं भरमेयेण संघे परा- 
मशन्तरोदयो, यावत्परस्परमपि, इत्याह 

इत्थं प्रागुदितं यत्त- 
त्पञ्चक तत्परस्परम् ॥ ९२ ॥ 

उच्छरदिविधाकार- 
भ मन्योन्यठं न्योन्यव्यतिमिश्रणात् । 

पचकमिति - अनुत्तरेच्छेशनोन्मेषोनतारूयं, ` 
आनन्दश्क्तिहिं | 

८ आनन्दो बरह्मणो ता } 

इत्याद्युक्त्या चिदव्यतिरिक्तेव, इति नास्याः 
युथगभिधानम्, तदेतत्, परस्परं - न पुनरेकेकम्, 
उच्छरद्िविधाकारं - प्रादुभेवन्नानावणेरूपं भवेत्, 
न चेततपारम्प्येऽपि स्वात्ममात्रावस्थाने किं तु 
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संघटे सति, इत्याह -उयतिमिश्रणादिति, तयथा- 
अकारस्याकारस्य वा इकारेणेकारेण वा व्यतिमि- 
भ्रणे "ए" इति कूपं भवेत्, तयोरेव उकारेणोका- 
रेण वा उ्यतिमिश्रणे "ओः इति रूपं भवेत्, इका- 
रस्यापि अकारेण ।यः इति, उकारस्यापि अकारेण 
“वः इति, व्यतिमिश्रणं च न पञ्चकादतिरिक्तेन 

परामरान्तरेण केनचित् , इव्य॒क्तम् - अन्योन्येति \ 
यत्त 

ˆ सेव सीव्रस्थिरोपात्तज्ञेयकाटुष्यरूषिता । 
विजातीयोन्मुखस्वेन रसं टसं च गच्छति ॥ 

इत्यादि वक्ष्यति; तत् परामरांन्तरोदथविषयमिति 
नात्र मेखनीयं - संध्यक्षरोदयस्येव इह प्रका- 
न्तत्वात् ॥ ९२२ ॥ 

पतदेव ददायति 

योऽनुत्तरः परः स्पन्दो 
यश्चानन्दः ससुच्छलन् ॥९३॥ 

ताविच्छोन्मेषसंघटरा- 
दच्छतोऽतिविचित्रताम् । 
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` तावनुत्तरानन्दशब्दव्यपदेदयो “अकाराकारौः 
इच्छोन्मेषाभ्याम् ‹ इकाराकाराभ्यां ` यः सं 
घट; -‹ आद्भण › इत्येवंरूपः संधिः, तस्मादति 
येन संघीयमानवणद्रयविटक्षणतया, षिचिच्रताम् 
५ एकाराकारटक्षणां ` वैचित्रीं गच्छतः ~ प्राप्तत 
इत्यथः ॥ ९३. ॥ | 

एवमेकारस्योदयमाच्रमुक्तवा गभीकारण स्वरू- 
पमप्यभिधत्ते 

अनुत्तरानन्द्चिती 
इच्छाराक्तो नियोजिते ॥९४॥ 

त्रिकोणमिति तस्ाहु- 
विंसगामोदसुंन्दरम् । 

यदनुत्तरानन्दौ अर्थाद्धिकस्पेन, इच्छायां निहि- 
तस्धी . तत्- संधीयमानावयवमेकारटक्षणमक्षरं 
त्रिकोणं 

‹ तरिकोणमेकादज्ञमं बहिगेहं च योनिकम् । 
श्रँगादं चैव एकारं नामभिः परिकीतितम् ॥ ' 

इत्याद्यक्तेः, इच्छान्ञानक्रियाख्यकोणत्रयमयता- 
च, छिपिक्रमेऽपि तथा संनिवेदात् ‹ त्रिकोणम् ? 
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इति ~ तरिकोणाब्दग्यपदेदयमाचक्चते इति वा- 
क्याथः, तच्च 

‹ षिसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते । 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्या, विसगंः - परा राक्तिः, 
तस्या आमोदः - आनन्दोदयक्रमेण क्रियाराक्तिप 
यन्तमुह्ासः,तेन स॒न्दरं ~ तत्र नित्योदितत्वाच्छक्तेः 
परानन्दमयमित्यथः। तरिकोणमित्यनेन योगिनी- 
वक्रापरपयायजन्माधाररूपत्वमप्यस्य सुचितम् । 
तत एव हि परा शक्तिरुदेतीति भावः, यदुक्तम् 

'यदोष्टसति यँगादपीटल्डुटिलकूपिणी 1 
इति । तथा 

'तिकोगं भगमिस्यक्तं वियस्स्थं गुप्तमण्डलम् । 
इच्छाज्ञानक्रियाकोणं तन्मध्ये चिधिनीकरमम् ॥ 

इति । अनेनैवारायेन च इतो बाह्यैरपि 
` एकाराकृति यद्यं मध्ये षट्कारभूषितम् । 
आलयः सवसौख्यानां बोधरलकरण्डकम् ॥ , 

इत्याद्युक्तम् । चयाकमेऽपि हि विसर्गस्यानन्दफ- 
छस्य संबन्धिना र्फारेण परानन्दमयं घसरस्था- 
नम्, इति ॥ ९४ ॥ 
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कि ॐ के | 

न केवरुमनुत्तरानन्दयोरिच्छायां योमे संध्य- 
श्षरलक्षणपरामशोन्तरोक्यो, यावदघ्रापि, इत्याह 

अनुत्तरानन्दशक्ती 
तत्र रूढिमुपागते ॥ ९९५ ॥ 

त्रिकोणष्ठिवयोगेन 
व्रजतः षडरस्थितिम् । 

` तत्र निकाणेऽपि यवा अनुत्तरानन्दौ रूढि - 
< वृद्धिरेचि ` इति संधिक्रमेण प्ररोहं भासो, 
तदा अनुत्तरस्य पर्वोक्तनीत्या रोद्रयादिशक्तित्रय- 
मयव्वेन आनन्दस्यापि तर्स्फारमा्नसारत्वेन तर- 
कोणरूपत्वात् अकारेकारलक्षणत्रिकोणद्वययोगे- 
न, षडरां ~ षट्रोणां स्थिति बज॑तः - एेकारसरूपता- 
मवभासयत इत्यथः । छिपो पुनरेवंरूपत्वमति- 
रहस्यतात् न पद्यते -इव्येकारस्येव दिगुणीभा- 
वोन्मीखनायोपरि रेखाविन्यासः । चयोक्रमेऽपि हि 
सिद्धयोगिनीतरिकाोणद्रयसंपुटीभावेन षडरमुद्राम- 
यी स्थितिजायते, इति ॥ ९५ ॥ 

एवमनुत्तरानन्दयारेकारेण संघट्े यथा परा- 
मरान्तरोदयः, तद्वोकारेणापि, इत्याह 



१०६ न्रोतन्नाटाकः 

त एवोन्मेषयोगेऽपि 
पुनस्तन्मयतां गते ॥ ९६. ॥ 

क्रियाशक्तेः स्फुटं रूप- 
मभिव्यङ्कः परस्परम् । 

ते एव -अनुत्तरानन्वशक्ती, उन्मेषेण -उकारेणः 
यो योगः - ओकारापत्तिखक्षणः सौधः, तस्मिन्स- 
त्यपि पुनथेदा तन्मयताम् - ओकारात्मतां संधिक्र- 
मेण तदेकीभावं गच्छतः, तदा परस्परमनुत्तरान- 
न्दो ओकारात्मना सभूय, करियाशक्तेरोकारलक्षणं 
स्पटं रूपम्, अभितः - समन्तात्, व्यङ्कः - परका- 
दायत इत्यथः "अभितः स्फुटं रूपं व्यक" इत्य- 
नेन श्ियाद्क्तः संध्यक्षरेषु यथाक्रमम् अस्फट, 
स्फुट, स्पुटतर; स्षुटतमं च, रूपमस्ति - इत्यावे- 

दितम् ॥ ९६ ॥ 
नन्वनुत्तरानन्वयोरिच्छोन्मेषाभ्यां संघटे यथा 

परामरान्तरोक्य उक्तः, तथा तत्क्षाभरूपाभ्यामी- 
दानोनताभ्यामपि किमिति न ? इत्याराङ्याह 

इच्छोन्मेषगतः क्षोभो 
यः प्रोक्तस्तद्रतेरपि ॥ ९.७ ॥ 
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ते एव शक्ती ताद्रप्य- 
भागिन्यौ नान्यथास्थिते । 

- इच्छोन्मेषसत्क इषणोनतालक्षणः क्षोभः 
पवमुक्तः, तं गते - तेन सह ‹ आद्गुणः ` इत्या- 
दिना संधि राप्ते अपि, ते-अनुत्तरानन्दाख्ये 
शक्ती, तादृप्यभागिन्यावेव - तदेव एेकारोकारल- 
क्षणं रूपमवर्यं भजते, अत एव ‹ नान्यथास्थिते 
परामरान्तरात्मकत्वेन न तिष्ठतः,इति न तत्संघटेन 
अनुत्तरानन्दयोः परामशान्तरोक्य उक्तः ॥ ९७ ॥ 

नन् “ अनुत्तरः प्रकारा एवेकः परकाराते ` इति 
ततोऽन्यन्न किचिदपि संभवेत् ~ तस्यातिरेकानति- 
रेकविकल्पोपहतवात्, तत्कथमिवसुक्तं - यदियता 
करियाराक्तिपर्यन्तन वेचिव्येण स एव परिस्फरेत्, 
इति ? तदाह 

नन्वनुत्तरतानन्दो 
स्वात्मना मेदवमितो ॥ ९८ ॥ 

[® 

कृथमेतावतीमेनां 
वैचित्रीं स्वाप्मनि भतो । 
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तदेव प्रतिविधत्ते 

शुणु तावदयं संवि- 
व 

स्ाथोऽपरिमितात्मकः ॥ ९९ ॥ 
वैचिनत्य ४ अनन्तराक्तिवेचित्य- 

५ क ् 

<य(दयकटरश्चरः । 

अयं खट्ट अनुत्तरानन्दात्मा संविन्नाथः 
शक्तयोऽश्य नगत्कृत्लं शक्तेमांस्त महेश्वरः ।' 

इत्यादयक्तेरनन्तस्य शक्तेवेचित्यस्य, खयोदययोः- 
निमेषोन्मेषयोयत्कलनं ~ स्वात्मनो भेदेन क्षेपः, 
तत्र स्वतन्त्रेवात् अपरिमितात्मको - नियतरूपा- 
नुषग्रहात् अनवच्छिन्नस्वभावः, इत्यर्थः ॥ ९९॥ 

नन्वयं संविन्नाथः किमिति नाम न नियतेन 
रूपेण परिस्फरेत् ? इत्या्ाक्याह 

अस्थास्यदेकरूपेण 
/ ९ चेः 

वपुषा चेन्महेश्वरः ॥ १०० ॥ 
म . सरि * 

महेधरत्वं संवित्त 
तद्लक्ष्यद्रटादिवत् । 
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यदि नाम महेश्वरः प्रतिनियतेन केनचिदरपेण 
अवतिष्ठेत, तदास्य. घटादिन्यायेन माहशययं संवि 

द्ुषत्वं च न स्यात्, एतदेवं हि अस्य माहेय 
सविद्रूपत्वं च -यत् तत्तदनियतवाच्यव्राचकात्मना 
पारिस्फरेत् इति, तथाहि -"एकमेवेदं संविदरपं हषं. 
विषादायनेकाकारविवतं पदयामः तत्र यथेष्टं संज्ञा 
क्रियन्तामः इस्यादक्तयक्तया ` संवित् तावदनेका- 
कारतया पारिर्प्राति, उति नास्स्यत्र विवाद॑ः,'न 
चास्यास्तत्तदाकारतया पारिस्षुरणे ‹ तस्यातिरका- 

' नतिरेकविकत्पोपहतसवात्' अविद्यादि निभेत्तं, किं 
त स्व षव स्वभावा यः 'स्वातन्ध्यम्ः इति "माह 

यम्" इति च सवच्रोद्धोष्यते, तस्प्रतिनियतेऽस्य 
स्वरूपे कारामाने ' माहेय -संविदरूपतवं चः न 
स्यात्, इति- जाडयमेवापतेत्, जड एव्र हि घटादिः 
'इदमिदानीमनत्र भातिः इत्येवमात्मनियतावभासो 
भवेत्, न परः प्रक्राराः ॥ १०० ॥ 

एतदेव हि तस्य जडाद्वेरक्चण्यं यत् स्वप्रका 
शतात् अभ्येन केनचिन्न पररिच्छियते, अन्यपरमी- 
यमाणस्वमेव 1हे पारि्छन्नपरकाशतव यन्नाम सवे- 

जव जडस्य टुक्षणसुच्यते, तेदाह 
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१, & ५ 

परिच्छिन्नभरकारात 
जडस्य किर रक्षणम् ॥१० भ 

जडाहिरक्षणो बोधो 
यतो न परिमीयते । 

यतश्चेवस्, अतस्तत एव इयान् विश्षरसरः; 
इत्याह 

तेन बोधमहासिन्धो- 
रुटासिन्यः स्वदाक्तयः।॥ १०२४ 

आश्रयन्त्युमेय इव 
स्वात्मसंघट चित्रताम् । 

तन - उक्तानेकाकारतया परिस्फुरणेन हेतुना" 
सिन्धोरिवोमंयो बोधात् उष्टसनशीखाः, स्वाः - 
आत्मभूता इच्छायाः राक्तयः, स्वात्मसंघटेन - 
परस्परखोरीभावन, चित्रतामाश्रयन्ति - तत्तद्रा- 
द्य्राहकात्मना तच्तत्परामशरूपतया च परिस्फुर- 
न्ति, इत्यथः ॥ १०२. ॥ 

एतदेव च प्ररं क्ियाक्क्ते रूपम्, इत्याह 
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स्वात्मसंघटूवेचित्य 
शक्तीनां यत्परस्परम् ॥१०३॥ 

एतदेव परं प्राहुः 
क्रियाराक्तेः स्फुटं वपुः । 

परं स्फुटमिति -स्फुटतममित्य्थः, अत एव 
मेदप्राधान्यात् अस्याः 

। क 

विषयेष्वेव संरीनानधोधः पातयन्त्यणून् । 
रुदाणुन्याः समाद्टग्य ोरतर्योऽपरास्तु ताः ॥ 

इत्यादिरक्षितानाम् - अशुद्धाध्वाधिष्ठात्रीणां घोर- 
तरीणामपि शक्तीनां निमित्तम्, इत्यवगन्त- 
उयम्, अघोरादीनां हि राक्तीनामिच्छाराक्तेक्ञानरा- 
क्तेश्च जन्म, इत्युक्तम् ॥ १०३ ॥ 

दाक्तित्रयसंघटहात्मकत्वादेव चास्य भगवतः चि- 
शूखत्वमुक्तम्, इत्याह 

अरिमश्चतुदंदो धान्नि 
स्फुटीमूतत्रिशक्तिके ॥\१०५॥ 

त्रिदूखुत्मतः प्राह 
शास्ता शरीपूवंशासने । 
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अत इति - कियादाक्तेः परं स्फुटत्वात्, 'स्फुटी- 
भूतन्निदाक्तिके' इत्यत्र चाय हेतुः, स्पुटीम्तनरिरा- 
क्तिलं च तरिरख्वाक्तो हेतः ~ यदिच्छाज्ञानकरि- 
यात्मकमरान्रयम् अत्रास्तीति भावः, यदुक्तं तत्र 

। चिश्रुटेन चतुथकम् ।' 

इति ॥ १०४ ॥ 

न केवटमत्र राक्तित्रयसमावेशारिशखुतं भ्- 
वतोक्त, यावन्निरञ्ननखमपि अधिगततत्तदागमा- 
थेगुरुभिः, इत्याह 

निरञ्जनमिदं चोक्तं 
गुरुभिस्तत्वदशिभिः ॥१०९५॥ 

दाक्तिमानञ्ज्यते यस्मा- 
न्न राक्तिजातु केनचित् । 

चो भिन्नकमः, तेनेदम् “ओकारलक्षणं' चतुद 
धाम निरज्ञनं चोक्तम् , इत्यन्वयः, यतः 

"यथालोकेन दीपस्य किरणेमास्करस्य च । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तदच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥ ? 

इत्याद्युक्त्या राक्तिमान्-परः भरकाशः, राक्त्या 
अज्ज्यत्रे ~ पारिमितान् .प्रमातुन्परति व्यक्तीक्रियते 
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उपाधीयते इत्यथः, स्वप्रकाशस्य हि परस्य पका- 
दस्य परकतुका व्यक्तिरेवोपाषिः, शक्तिः पुनरभि- 
व्यक्तैव तदञ्जने उपायः-इति न तस्या अपि 
केनचिदञ्जनं संभवेत्, नहि असंविदितं करणं 
कारणदामेव यायात्, इति भावः ॥ १०५ ॥ 

ननु इच्छादिशक्तिरिष्यमाणादिना स्वविषये- 
णाप्युपाधीयते एव, इति कथमुक्तं "न शक्तिः केन- 
चिदजञ्ज्यतेः ? इत्याशंक्याह | 

इच्छा ज्ञानं क्रिया चेति 
यतपथक्परथगजञ्ज्यते ॥ १०६॥ 

तदेव शक्तिमस्स्वेः स्वे- 
रिष्यमाणादिकेः स्फुटम् । 

यत् खट ईच्छज्ञानकरियालक्षणाः शक्तय 
स्वेः स्वे: -- पातिस्विकेरिष्यमाणनज्ञेयका्यात्मभिः 
विषयेः, पृथक् पुथक् भेदेन उपरञ्ज्यते, तदेव 
स्फुटं ~ पणस्वरूप, राक्तिमत्-स एव गरभीकृता- 
नन्तशक्तिः परः धकाराः इत्यर्थः, . राक्तिरहिं नाम 
शक्तिमत पव स्वं रूप, किं त फटभदादासेपित- 

१० 
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सेदं येन इष्यमाणाशुपरागात् इच्छा ` इत्यादि- 
ञ्यवहारः ॥ १०६ ॥ 

ननु यदि इच्छादीनामेकेकशः इष्यमाणादिना 
उपर ज्जने शक्तिमदरपतं, तत्समुदितानामासां कि 
रूपपर् ? इत्याराक्याह 

[९ यसेक्ये = 

एतत्ितयमेक्येन 
प्र यदा तु प्रस्पुरेत्तदा ॥ १०७ ॥ 

ॐ, 4 

न केनविदुपाधेयं 
स्वस्वविप्रतिषेधतः । 

एतत्पुनः - इच्छान्ञान क्रियालक्षणं त्रितयं, यदा 
क्रियादाक्त्यात्मना सामरस्येन पर्फरेत्, तवा केन- 
चिदपीष्यमाणादिना विषयेण इच्छादीनामीषणी- 
यादीनां च खेन स्वेन विप्रतिषेधात् इषणीयेन ज्ञान- 
क्रिययाः नाञ्जनं न्ञेयेनापि न इउच्छाक्रिययोः.कायें 
णापि न इच्छाज्ञानयोः" इत्येवंरूपात् परस्परव्याह- 

कैप = क तत्वात् नोपाषेयं - नाञ्जनीयमित्यर्थः, यद्वक्ष्यति 
£ ०००० ०००७ "क्रिया देवी निरञ्जनम् |) ॥ 

इति ॥ १०७॥ 
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अत एव च एतक्चिशुखरब्देनोक्तम्, इत्याह 

खोरीभूतमतः राक्ति- 
त्रितयं तत्िरुकम् । 

यस्मिन्ना समावेरा- 
इवेयोगी निरञ्जनः ॥ १०८ ॥ 

अतः - अनुपहितव्वाद्धेतोर्खारीभूतं ~ स्पधिखेऽ- 
स्याषेभागमासम्, एतच्छक्तितितयं जिश्खशब्दस्य 
उयपदेश्यम्, यस्मिन्ननुपाघो रूपे न केवलं स्वयं 
निरञ्जनं - यावत्तत्सत्तासमावेरात् पाप्ततदेका- 
रम्यो योग्यपि निरञ्जनो भवेत् ॥ १०८ ॥ 

अथैतदेव प्रमेयान्तरावापेन उपसंहरति 

इत्थ पराम॒तपदा- 
दारभ्याएकमीरशम् । 

-जाहयादिरूपसंभेदा- 
द्ात्यष्टाष्टकता स्फुटम्॥१०९॥ 

यदेतत् पराखरतपदात् ~ षण्टवर्णचतुष्टयादारभ्व 
ुलवीजपयन्तमीदरां - यथोक्तरूपमष्टकं, तद्भा- 
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हयादेर्टकस्य यत्सव॑सवास्मकं रूपं, तेन भरतिवर्णं 
देव्यष्टकस्य वाच्यत्वेन मिश्चीभावात्, अष्टाष्टकतां 
स्फुटं याति - चतुःषष्िरूपतया पस्फ्रतीत्यर्थः, 
तेन बाह्यी ऋकारः" एवं कमेण यावत् 'ओकायेः 
योगीश्वरी, पुनमांहेश्वरी ‹ ऋकारः अचर 
ब्राह्मी “ ओकारः ` यद्वा ' ऋकार ` एवमन्यत्र 
ज्ञेयम् ॥ १०९ ॥ | 

तदेवं क्रियाराक्तिपयन्तेन वेचित्येण पारिस्फुर- 
न्त्या अपि परस्याः संविदः स्वरूपविप्रखोपो न 
जातः, इत्येव योतयितुं विन्दुस्वरूपं ददीयति 

अत्रानुत्तरशक्तिः सा 
स्वं वपुः प्रकटस्थितम् । 

कुवन्यपि ज्ञेयकटा- 
काटुष्यादटन्दुरूपिणी ॥१३ ०॥ 

अत्र - एवं संस्थितेऽपे, सा ~ समनन्तरोक्तस्व- 
रूपा अनुत्तरशक्तेः, स्वस्वातन््यात् ज्ञेयस्य -था- 
द्थाहकात्मनो भावजातंस्य यत्कखनम्- इयत्ता- 
यारेच्छेदः; तेन यत्काटुष्यं - स्वरूपगोपनात्मा सं- 
कोचः, तदवलम्न्य स्व खप्रकारो वपुः प्रकरस्थितं 
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सवंसंवेयतया अवतिष्ठमानं कुर्वाणापि, विन्दुरू- 
पिणी -- वेत्तीति विन्दुः विदिक्रियायां स्वतन्त्रः 
पमाता; तस्य रूपम् -अविभागः परः परकादाः, 
तदेव विद्यते यस्याः - तस्स्वभावेवेत्यथः, एवमपि 
स्वरूपान्न पच्युता, इति भावः ॥ ११० ॥ 

अत आह 
य $ के दितायां क्रियाराक्ता 

2 भि 

सोमसूयांभिधामनि । 
(भ र अविभागः प्रकाश्यो यः 

(~ द्र ण क 
स बिन्दुः परमो हि नः॥१११॥ 

इह हादतेक्षण्यायवच्छिन्नतेन नियतात्मना 
ममाणाव्यात्मनां सयादीनामाश्चरयभूतायां क्रिया- 
रक्तावुदितायां ~ तत्तदरेचिच्यास्मना परिस्फुरन्त्या- 
मपि), अविभागो - हादतेक्ष्ण्याद्युपाध्यवच्छेदशन्यः 
पर्णो यः घ्रकाश्च; स परमः, एवमपि अप्रच्युतस्व- 
रूपत्वादत्युक्छरष्टोऽस्मदराने “विन्दुः विदिक्रियायां 
स्वतन्त्रः परपरमात्रेकरूपः परमेश्वरः शिव इत्यथः, 
यद्वक्ष्यति 
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“अचर प्रकाश्चमाचं यस्स्थिते धामत्रये सति ¦ 
उक्तं विन्दुतया शाखे शिवविन्दुरसौो मतः॥' 

इति ॥ १११॥ 
प क ॥ि 

न चेतस्स्वोपन्नमेवोक्तम्, इत्याह 

तत्वरक्लाविधाने च 
तदुक्तं परमेिना | 

हत्पद्ममण्डखान्तःस्थो 
नररक्तिशिवात्मकः ॥ ११२॥ 

बोद्धव्यो ख्यमेदेन 
विन्दुविमरुतारकः। 

तदेवाह - हृत्पद्येत्यादि, बिन्दु;- वेदयिता परः 
भ्रकाराः, स्वस्वातन्त्रयाद्िमवविभासायिषुः 

-चिषु स्थानगतो विन्दुमेकत्ैव विभावयेत् । ̀ 

इत्याद्यक्तया दादशान्तश्रूमध्यह्दयलक्षणेषु स्थः- 
नेषु, ख्यस्य विभरान्तेभेंदात्, नरशक्तिरिवात्मको 
बोद्धव्यः - इच्छायात्मकरिवविव्यासलक्षणतत्व- 
जयरूपतया प्रस्षुरितः इत्यर्थः । एवमप्यसौ 
हत्पदममण्डलान्तःस्थः संकुचितात्मतायाः पाधा-. 



क 
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न्यात् भेदभूमावेव पराप्तप्ररोहः इत्यथः । एवमपि 
नासो स्वस्वरूपास्च्यतः इव्याह - विमरतारक 
इति, विमलः - तत्तद चि्यालछासेऽपि संविन्मा्ररू- 
पत्वात् शुद्धः, अत एव संसाराब्धेस्तारकः ॥११२॥ 

भ क 

न केवलं परामदनीयविन्वेचित्यातमना परि- 
स्फुरतोऽस्य न स्वस्वरूपात् प्रच्यावो, यावत्तत्तत्प- 
रामरांत्मनापि, इत्याह 

योऽसौ नादात्मकः शाब्दः 
सवैप्राणिष्ववस्थितः ॥११३॥ 

अधरध्वैविभामेन 
निष्कियेणावतिषएठते । 

इह योऽसो विन्दुः, स तत्तत्परामरात्मतामु- 
छिरासयिषुः (नादास्मकः शञ्दः" तद्रूपतया स्फुर- 
तीत्यथः, शब्दयति - स्वाभेदेन वि पराम्रातीति 
दाब्दः, परावाूपो विमदाः, स च नादात्मकः - 
नदति स्वेषामेव जीवकेन पारिस्षरतीति 
नादो ' हकाराधाधेरूपिणी अमा कटा ` येव 
स॒ख्यया वृत्त्या सवत्र अस्वरस्वेन ग्यपदिदयतेः 
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तस्यात्मा - तद्रूपतया अवभासते इति यावत्, स 
एव च 

अकारः स्ववणौनामन्त्यामितया स्थितः ।' 

इत्याद्यक्तया स्वेषामेव वणानाम्, अधङष्वंविभा- 
गेन ~ अनुत्तरात् गूखबीजपयंन्तं, हकारपयन्तं वा, 
पाणनरूपसेनावस्थितः - सवं एव परामश्राशिस्त- 
त्स्छारसार एवेत्यथः। अथ च स एव सर्वेषां पराणि- 
नामधरूष्वंविभागेन - सूयोचन्द्रात्मप्राणापानपर- 
वाहरूपतयाप्यवस्थितः, सेव हि “ परा जीवकलखा ` 
इति भावः । एवमप्यसौ निष्क्रयेण रूपेणावति- 
छते - करियाशक्तिपयन्तं तत्तदेचिश्यारमना परिस्फु- 
रणेऽपि नास्य स्वस्वरूपात् प्रच्यावे इत्यथः ॥११३॥ 

ननु उदितायां स्छियाक्तो) हाद वेक्ष्ण्यायव- 
च्छिन्नः सोमसृयादिः प्रतिनियतः प्रकाशः प्रकाश- 
ते, यः स्वमन्यचच निखिरमेव प्रकादायति, यः 
पुनरविभागः परः प्रकाश उक्तः, स फिं तदात्मकः 
उत तसपकाश्योऽन्यो वा ! इत्याशंक्याह 

हादतेकष्यादि वेचिव्यं 
सितरक्तादिकं च यत् ॥११९५॥ 
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स्वथं तन्निरपेश्षोऽसो 
प्रकारो गुरुराह च 1 

यत्खट् चन्द्रसूयोदिगतं हादतेक्षण्यायात्म 
सितरक्तायासम च वेचिग्रयं, तदसो परः पकाशः 
स्वात्मना नपेश्चते ~ नियतरूपत्वाभावात्तदेकात्म- 
को न भवेत्, नापि स्वपरकादात्वात्तत्परकादयः, तेन 
नासो सूयादिरूपः तत्कार्यो वा, अपि तु सृथा- 
दिधामत्रयानुपाणकः परपमात्रेकरूपः, आदिश 
उदद्रयाच दाहकत्वं दाह्यभेदोत्थं नानावणवं च 
मद्यम् । एतच केवरं नास्साभिरेवाक्त यावद्ध- 
गवता वाद्चदवनाप, इत्यक्त गरुराह च इत; 

यद्धीतम् 

न तद्धास्यते सुयो न शशाङ्खो न पावकः \ 
यद्रत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥: 

इति ॥ ११४ ॥ 

एतदेवाथद्रारेण दशयति 

यन्न सूर्योन वा सोमो 
नाभिमोसयतेऽपि च ॥ ११५॥ 
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न चार्कंसोमवह्वीनां 
तत्प्रकारादिना महः । 

किमप्यस्ति निज किंतु 
संविदित्थं प्रकादराते ॥ ११६ 

यत्परमं धाम न परतिनियतसूयाव्येकरूपमपि 
भासयते च ~ स्वाभासात् सूयायवभास्यो न 
स्यात्, प्रत्युत सृयोदीनां पकाइयत्वात् तस्मकादा- 

न्तरेण प्रकारामानतेव न स्यात्, इति - पर एव 
प्रकाशः तत्तस्सूयायात्मना परस्ए्रेत्, अत एवोक्तं 
किं तु संविदित्थं परकारातेः इति ॥११५-११६।) 

ननु यद्येवं तहिं त्रयाणामपि तेजारूपत्वा- 
विरोषेऽपि तक्षण्याद्यात्म वेचिच्यं कृतस्त्यम् ? 
इत्यादङ्याह 

स्वस्वातन्त्यप्रभावोय- 
दहिचित्रोपाधिसंगतः । 

प्रकारो याति तेक्ष्ण्यादि- . 
मवान्तरविचित्रताम् ॥ ११७॥. 
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स्वस्वातन्त्रयमाहार्म्यात् उद्यत्पाथिवाप्यद्व्या- 
दिरूपो योऽसो उपाधिः, तेन वेशिष्टयमापादितः- 
अथात्तेजोरूपतामप्युपगतः प्रकाशः; तेक्षण्यायात्म 
वैचिभ्यान्तरं याति - तद्रूपतया प्रस्फुरतीस्यथेः । पर 
एव हि भ्रकादाः ाथिवादिद्रव्याभाससंभिन्नो व- 
इयात्मना, आप्यद्रव्यावभासापहितश्चन्द्रात्मनाः 
श्॒द्धतेजोमात्रावभासोपरक्तश्च सयांत्मना भर्सु- 
रन् वाहकत्वहादकत्वतीक्ष्णतादिरूपां विचिन्र- 
ज्ासवभासयेत् ॥ ११७ ॥ 

ननु उपाधियोगमाच्रादेव कथमेवं स्वरूपाति- 
श्ायकमपि वेचिच्यं भवेत् ? इत्याशंकां टष्टान्ता- 
यदरोनेन उपरमयति 

दुर्दरौनोऽपि घर्माद्युः 
पतितः पाथसां पथि । 

येति 

नेत्रानन्दत्वम 
क | ९ 

परयापाचधः प्रावताम् ॥3३८॥ 

दष्टिवातक्रदपि तीक्ष्णाः स्तेमित्यभाजि ज- 
खारायादौ परतिविम्बितो दुरदेशनत्पारेहारेण सु- 

न 

खावलोकनीयतामोति, इति दष्ट॒एव सवत्रायम् 
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उपाधेः प्रभावा, यदुपाधेयस्य स्वरूपमतिदाय- 
यतीति ॥ ११८ ॥ 

एवमपहितस्वरूपत्वादेव सूथादिप्रकाराः स्व- 
सकाश्ने संवित्प्रकारामपेक्षते, इत्याह 

सूयोदिषु प्रकारोऽसा- 
वुपाधिकद्षीकृतः । 

संविस्परकारं माहेदा- 
मत एव ह्यपेक्षते ॥ ११९ ॥ 

संविच्छब्देनात्र जडात् सूयादिप्रकारात् पर- 
स्थ पकारस्य वेटक्षण्यं द्दितम् ॥ ११९ ॥ 

एवसमप्येषां यथासेभधं स्वरूपं दर्शीयाति 
प्रकारमात्र सुध्यत 

सूय इत्युच्यते स्फुटम् ¦ 
प्रकादयवस्तुसारांदा- ` 

वर्षिं तत्सोम उच्यते ॥१२०॥ 
सज्यक्तामात - आप्यद्रव्याद्यतपाहूतामत्यथः 

सूयस्य शुद्धं प्रकरामान्रमव रूपामाते मावः! 
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अत खव चास्य प्रमाणत, तस्य हि ज्ञानमान्नमेव 
विवक्षितं रूपं, स्फुटं -सवंजनसाक्षिकम् । भ्रका- 
दयानि मेयानि यानि वस्तनि तेषां सुखदुःख 
मोहमयत्वात् अशाद्वयापेक्चया यः सारः - सखका 
याहादादिरूप उक्कृष्ठौऽशः 

सोमो वषति चाप्रतम् । 

इत्यादुक्त्या, ते वषति - तेन सवमिदं भावजातं 
सिति, आह्ादमयमेव करोति इव्येवंविधं सत् 
तसखकारामा्रं सोमः उच्यते - साोभदाब्देन व्यप- 
दिदयत इत्यर्थः । अत एव च आह्ाद्ातममेयां श- 
प्राधान्यात् अस्य मेयं, यदमिष्रायेण अनयोः 

ज्ञानशक्तिः परस्येषा तपस्यादिव्यविग्रहा ।' 

इति । तथा 
चन्दरूपेण तपति कियाश्चक्तिः शिकस्य तु )' 

इत्याद्य॒क्तया ज्ञानक्रियाशक्तिरूपत्वसुक्तम् ॥१२०॥ 
एवं चं 

सर्य प्रमाणमित्याह 
साम मय बवचश्षत। 

एवं सर्थसोमयोः स्वरूपमभिधाय वहुरप्यभिधत्ते 
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अन्योन्यमवियुक्तो तो 
स्वतन्त्रावप्युभो स्थितो १२१॥ 

भोक्तमोग्योभयात्मेत- 
दन्योन्योन्सुखतां गतम् 

ततो ञ्वर्नचिद्रुध 
चित्रभानुः भ्रकीर्तितः ॥१२२॥ 

योऽयं वङ्कः परं तच 
प्रमातुरिदमेव तत् । 

तो उभो^स॒याचन्द्रो, स्वतन्त्रो - परस्परनेये- 
स्यण षरमाणवमयव्मना पर्थग्ज्यवहयया जाप 

अन्योन्यमवियुक्तो - सहोपटम्भनियमादभेदमा- 
पन्नावित्यथः, न खट् ज्ञानं ज्ेयानारूषितं कचि- 
दपि उपलभ्यते ज्ञानं विना वा ज्ञेयमिति, यदाहु 

स्कटिकस्येव ह्ुपाश्रयश्चन्यस्य ज्ञानस्य 
स्वरूपमनिरूप्यम्' । 

इति । तथा 
नवेदनमतो वेयम्-... ..-. ... |) 

इति, अत एव एतत्सूयांचन्द्रात्म इयं माद्ययाहक- 
रूपतवात्परस्परोन्मुखूयं पं सत्, भोक्ता - बुद्धाः 
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यात्मा संकाचितः प्रमाता तन्मयलखात् प्रमाणम- 
पि भाक्ता, भोग्यं च नीटसुखादि तयोय॑त् खोखी- 
भावमायन्न सत् उभयं, तदात्मा यस्य तत् - भोक्त 
भोग्यसघटस्वभावमित्यथंः । यतश्चैवं ततो भोक्तु- 
मोग्यसंघटलक्षणाद्धेतोिघ्राः - नानाकारा मानमे- 
 यादिरूपा भानवो यस्यासो अभिरुक्तः, यदुक्तम् 

` ‹ शुचिनांमाम्निरुदतः संबट्ाव्सोमसूययोः । ' 

इति, स॒ च परमाणप्रमेयविभागात्मनो भेदस्य 
दाहकत्वात् ञ्वलखनपधाना चिद् रूपं यस्य सः- 
परिमितप्मातुरूप इत्यथः, तस्य हि प्रमाणपमे- 
ययोः संमेलटनमेव रूपमित्यथंः, वहेरप्येवम् इति 
तस्य प्रमात॒त्रम, अत आह - योयमित्यादि, पर- 
 भित्यसाधारणम् ॥ १२१-१२२ ॥ 

ननु वहेः परापेक्षपरकारात्वात् समनन्तरमेव 
1 जाज्यमुक्तं, तत्कथमसो चेतनेकवपुषः भ्रमातुस्त- 

च्व स्यात् ! इत्याराक्याह् 

तादारम्यादनपेक्षिणी ॥ १२२॥ 
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स्वतन्तरत्वास्ममातोक्ता 
विचित्रो ज्ञेयभेदतः । 

संबिदेव हि स्वस्वातन्त्यात् विज्ञेयेन भोकतभो 
ग्यास्मना वाहना पकात्म्यासतादनात् ' षमाताः 

इति उच्यते, अत एवोक्तम् - अनपेक्षिणीति, वहि 
रूपतामासावययापि संविदो न स्वरूपप्रच्याव इति 
भावः। ननु यादे सविद एव अमात॒त्वं तत्तस्या 
आखण्ड्यात् तद्रूपस्यापि प्रमातुः कथं वेचित्रयं 
सेगच्छते१ इत्याशंक्याह "विचि ज्ञेयभेद तः इति, 
ज्ञेयस्य - कलाद्यात्मनः तत्ववातस्य भेदात् - वेचि- 
ज्यादित्यथः, कलादीनां हि किंचित्कतुतादययवि- 
शोषेऽपि तत्तत्कमाधिपत्यादस्त्येव सर्वसंवेयं तार- 
तम्यं येनायमुपाधिमाहात्म्यापन्नः पमातभेवः 
इति ॥ १२३ ॥ 

अत एवाभ्चिरपि तथा, इत्याह 

सोमांशदाह्यवस्तूत्थ- 
वेचित्रयाभासब्रंहितः॥ १२०५॥ 
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तत एवाभिरुदित- `. 
धरित्रभानुमहेशिना । 

ततः प्रमातुरविचित्रस्वादेव, परभुणाभिरपि -चिच्रा 
भोक्तभोग्याविरूपा भानवो यस्य स.तत्तन्मानमे- 
यादिविचित्रस्फार उक्तःःयतो-मेयात्मनः सोमस्य 
कटादिरूपा अंडा एव वाद्यानि आत्मसात्कायोणि 
वस्तूनि तेभ्यः तारतम्यादिना उत्थितेन वेचिच्या- 
भासेन वंहितो वेरिष्टयमापादित इत्यथः ॥१२४॥ 

ननु मातु; पमेयापाधिवेचित्यमसुक्त, पमेयं च 
्मात्रपक्षया पृथगेव न प्रकादाते इति - वेचिघ्य- 
चचौ द्र एवास्तां, प्रमातृत्वमेव पुनरस्याः संविदः 
कथं घटते ! इत्यादाक्याह् 

ज्ञेयाय॒पायसंघात- 
निरपेक्षेव संविदः ॥ १२९५ ॥ 

स्थितिमोताहमस्मीति 
ज्ञाता रक्चज्ञवदययतः । 

ज्ञातृतोपायभूततत्तन्रीरखसुखादया्मज्ञेयनिरपे- 
क्षैव संविदः अहमस्मि" इत्यामरमयी या स्थिति 

११ 
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स ' माता ~ पराहंपरामश्चस्वभावो ज्ञातेत्यर्थः । 
ज्ञेयनेरपेक्ष्येण च अहंपरामशेस्य विकस्पात् वेर- 
्षण्यं रितम्, * छदोऽहम् ` इत्यादौ अहंपरत्यव- 
म{ हि विकर्प एव -प्रतियोगिभूतस्य अक्कशवा- 
देरपोद्यस्य संभवात्; तस्य हि तदतद्रपधर्मिप्रति- 
योगिसापेक्षित्वमेव रूपम् । परपमात्रात्मानि प्रकाद 
पुनरहंरव्यवमशः प्रवर्तमानोऽतिरेकानतिरेकवि- 
कल्पोपहततात् प्रतियोगिनः कस्यापि असंभवात् 
न विकल्पः, यदाहुः 

अहेप्रत्यवमञ्ौ यः प्रका्ञात्मापि बाग्दपुः । 
नासो विकल्पः स द्युक्तो दयापेक्षी विनिश्चयः) ' 

इति । ननु प्रमातुरहंविमद् एव स्वभावोऽस्तु, 
तस्यापि वा षिकल्पद्विखक्षण्यं, किमनेन नः पयो- 
जनं, ज्ञेयं विना पुनरस्य ज्ञातृत्वं न स्यात्! इत्या- 
राक्य उक्तं ' राखनज्ञवयतः ' इति, यथा रा खन्ञस्य 
व्याचिस्यासादिविरहेऽपि राख्राणां स्वात्मामेदेन 
वतमानतात् तच ज्ञात॒त्वमुच्यते, तथा परस्यापि 
प्रमातुः सवेभावनिभभैरत्रात् आत्मसंस्थ एव ज्ेय- 
जात इति ॥ १२५ ॥ | 
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ननु पमासबन्धात् प्रमाता उच्यते, पमा च 
उग्रतिरिक्तन्ञेयविषयासमाणाद्धवति ~ इति व्यति- 

` स्कति ज्ञेयादि परिहृत्य कथमस्य ज्ञात॒तं स्यात्! 
इत्यारक्याह 

ज 

अशि स्व यता ज्ञता 

नुभवात्मा न रूपतः ॥ १२६॥ 
नतुसाज्ञात्रता यस्यां 

सुदधज्ञेयादपेक्षते । 
यो हि प्रतिनियतज्ञानात्म ब्रसाणादिकमपेक्ष्य 

्ञाता' इत्युच्यते सोऽज्ञ एव -न परमातेव भेवति 
इत्यथः, पमातुः खड अनन्योन्मुखत्वादन्यनिरपे- 
श्चमेव रूपं थथोक्त न पुनरस्य सापेक्षं रूपं भवि- 
तुमहति ~ परस्य परनिष्टतवानुपपत्तेः, तदाह ° न 
तु ̀ इत्यादि ॥ १२६॥ 

ननु यद्येव तहिं कथमस्य सर्वत्रेव ज्ञातुखमु- 
अ्यमानमपहूयताम् ! इत्याराक्याह 

तस्यां दशायां ज्ञात॒त्- 
मुच्यते योग्यतावदरात्॥१ २.७ 
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मानतेव तु सा प्राच्य 
प्रमातृपरिकट्पिता । 

तस्यामिति ~ संकुचितपरमातुरूपायामित्यथः. 
योग्यतावदादिति ~ ज्ञेयपरिच्छेदकारितटक्षणात्, 
सा पुनरियं दरा प्राच्येन आदिसिद्धेन परेण 
्रमात्रा परमाणरूपत्पेन परिकल्पिता - संकुचितन्ञा- 
नात्मकत्वात्तथाखेनावभासितेत्यथः । पर एव हि 
प्रमाता स्वस्वातन्त्यात् स्वं स्वरूपं गोपयित्वा 
संकुचितन्ञानात्मतामवभास्य ज्ञेयमपि पथगुकछ- 
सयेत् ॥ १२९७ ॥ 

ननु परा संविदेव यदि मानादिरूपेणापि प्रस्फ- 
रत् तत्तस्या अस्तमय एव कि न स्यात् ? इत्या- 
दाक्याह 

उच्छरन्त्यपि संवित्तिः 
टखक्रमविवजं ५२ त् का नात् ॥ १२८ ॥ 

उदिते ५ [क £ व सती पूणां 
मातृमेयादिरूपिणी । 

प १७ श्ञ° पु० मेयादिकारिणी इति पाटः । 
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मात॒मेयादिरूपत्वेन बहिरुछछसन्त्यपि संवित्तिः 
'सक्रदिभातोऽयमात्माः इति न्यायेन अवभासन- 
क्रियाविच्छेदाभावात्कालानवच्छेदादुदितेव - संवि- 
न्मा्ररूपताप्रच्यावात् नियमेन अनस्तमितरूपा 
इत्यथः, अत एव पूणां - स्वात्ममात्रविशान्तिरूप- 

च 0 - 

त्वादनन्यापाक्षणद्यथः ॥ १२८ ॥ 

ननु संविन्नाम क्रिया, तस्याश्च क्रियान्तरवत् 
कारावच्छेवोऽवदयसंभाव्यः, इति कथमस्याः 
काटक्रमविवजितत्वसुक्तम! इत्याराक्य रोकिक्या 
एव पाकादेः क्रियायाः कारावच्छेदोऽस्ति, न तु 
अस्याः, इति दशयितुमाह 

पाकादिस्तु क्रिया काठ- 
परिच्छे 

च्छेदात्कमोचिता ॥१२९॥ 
मतान्त्यक्षणवन्ध्यापि 

4 

न पाकत्व ब्रपद्त | 

इह पाकादिः खोकिकी क्रिया कालावच्छदात् 
कऋमव्याप्ताभिमता, यतः सा अन्त्यः क्षणो, यत्सम- 
नन्तरमव द्रताय क्षणं फडखनष्पात्तस्तनाच यदा 

प० १ ग० पु° मानमेयादीति पाठन्तरं चासि । 
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शुन्या भवेत् तदानेकक्षणप्रचयवत््वेऽपि स्वस्वरूप 
परिपरतस्तथा व्यवहारं न भजते यदि नाम हि 

 साप्यवभासनकरियावत्कालानवच्छिक्ना स्यात्, तत् 
पथम एव क्षणे पाकादिक्रियास्ेन व्यवहारभि- 
यात् अतश्च पाकादेर्खोकिक्या एवं कियायाः 
सक्रमतं , न पुनः राश्स्याः ‹ संविष्टक्षणाया 
उति , यदाहुः 

सक्रमत्वं च छोकिक्याः क्रियायाः कालशक्तितः । 
घटते न तु श्ञाश्वत्याः प्राभव्याः स्यास्रभोरिव !\' 

इति, अतश्च अकारुकटितवात् परमातषमाणप्रमे- 
यरूपत्वेन अवतिष्टमानमपि संवित्त्वं संबविन्मा- 
त्रखक्षणात् सुख्याद्रुपात् नापोढं स्यात् ॥ १२९ ॥ 

तदाहु 

इत्थं प्रकारातखस्य 
सोमसूयाथिता स्थिता ॥१३०॥ 

अपि सुख्यं तत्रकाश्च- 
मात्रत्वं न व्यपोद्यते ¦ 

ननु वाच्यात्मविश्चावभासदशायामेवमास्तीं, 
वाचकात्मविश्वावभासे पुनः सोमसृयौघ्रीनां रूप- 
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मेव किं नामोक्तं ~ यदवभासनेनास्य प्रकादततव- 
स्य॒न स्वस्वरूपापोहः, इति चिन्तापि स्यात् ! 
इत्याशंक्याह ॥ १३० ॥ 

एषां यत्प्रथमं रूपं 
हस्व तत्सूयं उच्यते ॥ ३३१ ॥ 

क्षोभानन्दवश्ादीघं- 
विश्रान्त्या सोम उच्यते । 

यत्तत्पर प्तं नाम 
सोमानन्दास्परं स्थितम् १२२॥ 

प्रकाररूपं तस्प्राहु- 
रामेयं शाखकोविदाः। 

एषां - समनन्तरोक्तानां वीजानां यस्प्रथममाः- 
साद्यमक्षुब्धं रूपं, तत्सृक्ष्मत्वात् एकमात्रास्म 
"हस्वः प्रकारामाश्रपाधान्याच सूथः} तथा क्षा- 
भानन्दयोः वशाददीरूपतायां विधान्त्या क्षुब्ध- 
त्वेन स्थोस्यात् द्विमाघ्रं "दीघमः आह्दकारित्वाञ्च 
सोम उच्यते - सामान्येनोक्ते: सर्वेः इणच्कोषिदेरेवं 

प० १२ ख० पु प्रथमममाद्यप्र्षुञ्धमिति पाठः 
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व्यपदिदयत इत्यथैः । तथा ताभ्यामेकमात्रादिमा- 
ताभ्यां हस्वदीधाभ्यां परमन्यत् यवमा ष्टुतं 
नाम तच्छाखरकोषिदा आभ्य प्रामाच्रं रूपं प्राहुः, 
यतः भरकर मानात्मनि सये रूढं जातपरोहं सत् 
मेयात्मकं सोमानन्दमवरम्ब्य परमत्यर्थं स्थितं- 
मातुरूपतया प्रस्फुरितमित्यथः, मातुर्हि (मान- 
मेयसंधटात्मकमेव रूपम इत्युक्तं पाक्, तदेषां- 
हखत्वं सूयं, दी्धतं सोमत्वं, प्तत्वमभ्निव- 
मिति धामत्रयमयत्वम् ॥ १३१-१३२॥ 

एवमप्यत्र परस्य पकारस्य न स्वस्वरूपात् 
मरच्यावः, इति विन्दुरूपतमुक्तम्, इत्याह 

अत्र प्रकारमात्रे य- 
स्स्थिते धामत्रये सति ॥१३३॥ 

उक्तं विन्दुतया शाखे 
्िवविन्दुरसो मतः। 

न चायं विन्दुः परपमात्रेकरूपसान्मन््रपरमेया- 
न्तवेतीं इत्याह “रेवविन्दुरसो मतः इति - अवि- 

प० १६ कण ख० पु° रूपलवान्मानप्रमेयेति पाठः । 
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मागपरपकारात्मकतेन बिदिक्रियायां स्वतन्त्रः 

परः पमातेत्यथः, यदुक्तं भाक् 
'उदितायां क्रियारश्क्तौ सोमसूयांभिधामनि । 
अविभागः प्रकाशो यः स विन्दुः परमो हि नः ॥ 

इति ॥ १३३ ॥ 

ननु न विन्दुनाम परामशान्तरं किंचिबुज्यते- 
वक्ष्यमाणेन सकाराख्येन परामशविरोषेणेवास्य 
संग्रहात्, नहि अनयोः परतीतो कथचिद्िशेषः- 
रत्येयभेदाद्धि प्रतीतिभेदः, तत्कथमयं ततो भिन्नः 
स्यात्  इत्याराक्याह् 

मकारादन्य एवायं 
तच्छायामात्रधृदयथा ॥ १३४ ५ 

रखहाः षण्ठवेसगं- 
वणंरूपत्वसंस्थिताः । 

यथा षण्टविसगांणतामाधिता रेफङकारहका- 
रास्तच्छतिमात्रधारितेऽपि वक्ष्यमाणेभ्यो रेफादि- 
भ्योऽतिरिक्ताः, तथायं विन्दुरपि मकारात् ~ इति 
वाक्यार्थः ! “न च वर्णश्चुतिरेव वण" इस्युपपादितं 
शआ्राद्् ॥ १३९ ॥ 
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ननु इष्यमाणरूपाभ्यां रेफएलकाराभ्यामिच्छश्च- 
केरारूषिततम्, इति तत्र तच्छायासाधारेखात् 
युक्तं परामदगन्तरत्वं, मकारहकाराभ्यां पुनरारूष- 
णेव कस्याधीयते, यस्यापि परामश्चान्तरतवं स्यात्? 
इत्याद्याह 

इकार एव रेफारा- | 
चछाययान्यो यथा स्वरः ॥१२९९॥ 

तथेव महरेदादः 
सोऽन्यो देधास्वरोऽपि सन् । 

इकार एव यथा रेफारच्छयया षण्टात्मस्वरा- 
न्तररूपो भवेत्, तथेवास्वरोऽपि सन् अनुत्तरपका- 
दास्मकोऽपि भवनच्नरसो “अः चिच्छक्याव्मा आदिः 
वणों मकारहकारखेशमुपाधितेनावटस्ब्य तच्छ्र 
तिमान्नरधारिसवेन द्वेधा - बिन्दुविसगरूपतया- यः 
परामरान्तररूपभाक् भवतीत्यर्थः ! अनुत्तर एव 
हि प्रकाश्यः स्वस्वातन्त्यात् स्वं स्वरूपं गोपयित्वा 
राक्तिदशामाभास्य संङुचितपरमातुरूपतामवमास 
येत्, अतश्चास्य 
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अकारश्च हकारश्च दावेतवेकतः स्थितो । 

इत्याद्यक्तया 
ˆ इकाररूपया शक्तया मकारो ना हदि स्थितः । 

इत्यादयुक्स्या संकुचितप्रमाज्रास्मना च मकारेणा- 
रूषणा - इति न कथित् दोषः ॥ १३५॥ 

ननु अनुत्तर एव कस्मादेवमारूषणया विस्- 
गोव्यात्मकतामिथात् ? इष्याश्वयाह 

अस्यान्तर्विसिसक्षासो 
कों ५ 

या प्रोक्ता कोटिकी परा ॥१२६॥। 
मेह क 

सेव क्षोभवशादेति 
[ कभ गाः म् ॐ 

वसमाल्वकता शवम् 

अस्य - अनन्तरपरकाराव्यन आदिवणस्य पादः 
ˆ कोटिकी सा पय शक्तिरवियक्छी यया प्रसुः । 

इत्यादो ` कोटिकीदि, परेति ` कोक्ता अन्तः चसा 
चेकाल्स्यन वदबाना विसरा थासो धिसि- 
सुक्ला, सेव निशितं बहिरोन्सुस्थटक्षणात् क्लोभ्व- 
दात् विसमार्प्कतामेत्य, आनन्दोदयकमेण कि- 

प १५ ख° पु° विमदयात्मनेति पाठः| 
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याराक्तिपयन्तं भोच्छखन्तीं स्थितिमवभासयाति, 
इत्यथः ॥ ९१३६ ॥ 

न चैतदस्मदु पन्नमेव, इत्याह 

उक्तं च त्रिरिरःराखे 
कराव्याप्स्यन्तचचंने ॥१३२.५॥ 

कटा सप्तदशी तस्मा- 
द्मृताकाररूपिणी । 

परापरस्वस्वरूप- 
विन्दुगत्या विसर्पिता ॥ ३३८॥ 

प्रकारयं सवेवस्तूनां 
विसगरहिता त॒ सा। 

दाक्तिकृण्डरिका चेव 
प्राणकुण्डाटेका तथा ॥१३९॥ 

विसर्प्रान्तदेशे त॒ 
परा कुण्डलिनीति च । 

शिवव्योमेति परमं 
बरह्मात्मस्थानसुच्यते ॥१४०॥ 
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विसगंमात्रं नाथस्य 
सुष्टिसंहारविभ्रमाः । 

 कटाव्याप्त्यन्तचचंने, इति - अमाख्यकलरास्व- 
रूपरस्फारसिद्धान्तविचारावसरे इत्यथः, तत्र हि 

॥ कलाव्यािमंह देव पदसंज्ञा मद्र । 
अतिसक्षेपतो श्रहि---०.-.--..-----॥ ` 

इति भगवत्या पृष्ट, तन्निणयार्थं 
५ कृला सप्तदशी यासौ. “^ 

इत्यादि भगवताक्तम्, यदिह कचिच्छब्वद्वारेण 
करविदर्थद्वारेण च संवादितम्; त्च 

“ पुरषे षोडशके तामाहुरमृतां कलाम् । 

इत्याद्युक्त्या अन्तःकरणपभतीनां षोडश्यानामपि 
करानामाप्याय कारित्वात् नित्योदितत्वेन च अन- 
स्तमितरूपसात् अस्रताकाररूपिणी येयं चिन्मा- 
स्वभावा कोटलिकीति, परेति एवमादिदाब्दव्य- 
देरया हकाराधधरूपिणी अमाख्या सप्तदरी 
कृङा, परस्य आनन्वात्मनो विसगंस्य उक्ततात् 
अपरस्य च हकारात्मनो वक्ष्यमाणत्वात् परापरो 
योऽसो `विसगंः तस्य स्वरूपस्थो यावाप्मभृतो 



१४२ श्रीतन्नालोकः ` 

विलर्जनीयराब्दवाच्यौ विन्द्, तथोगतिः - तद्रूपा 
वर्शसनेन व्रसरणं, तया विसर्पता - तत्तद पाववि- 
भासयिषया प्रोच्छलटन्तीत्यथः, अत एव च सर्वेषां 
प्रमातव्रमाणप्रनेयास्मनां वस्तूनां अनतिरेकेऽपि 
अतिरिक्ततेनेव भकादयं ~ तत्तन्नियतप्रकाात्मि- 
केत्यर्थः, सेव पुनिंसर्गेण - बहिभावोन्मुख्येन वि- 
रहिता सती, प्रसक्षथजगाकारतात् स्वात्ममाच्रवि- 
श्रान्ता राक्तिकुण्डछिनी - परा संविन्मात्ररूपेति 
यावत्, अत एव विस्रस्य बहिभावोन्मुख्यात्सका- 
दिकोटिरूपे प्रान्तदेशो प्राणकुण्डलिका 

| प्रा संविस्माणे परिणता ।' 

इति नीत्या प्रथममेव पराणरूपतामवभासयन्ती- 
त्यथः, तथा भ्रत्यावृक्तिक्रमेण अन्तभोवोन्मुख्यरू- 
पान्तकोटथात्मनि प्रान्ते स्वरूपे "परा कुण्डलिनी 
स्वात्मविश्रान्तपरसंविन्माच्रूपेत्यथंः, एवं चिय- 
मेव संबिन्माघ्ररूपा सप्तदरी करा - शिवव्योमेति 
परमे ब्रह्मेति, शुद्धात्मस्थानम् इति चोच्यते- 
तेस्तेः सामयिकः शब्देव्येपदिश्यते इत्यथः, तथा- 
हि श्चीत्रिरिरोभैरवे एव | 

' शिकव्योमेति या -ज्ञा परं बरद्येति यत्पदम् ।* 
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डाति । तथा 
"आत्मस्थानं किमाख्यात - ` ` `` ` "1! 

५. ष 

इति भगवत्या पुष्ट 
“ कुण्डल्याख्या तु सा ज्ञेया सर्वाध्वोपरिवतिनी \' 

इद्युपक्रम्य 

प्रमाणोव्थानरहितश्पमामेदवनमितम् । 
भूतभ्योमपदातीतं चिदयोमान्तपद् परम् ॥ 
भावप्रत्ययसंरम्भममाव परमा गतिः । 
शिवव्योम तु तज्ज्ञयं सबाधारस्लक्षणम् ॥ 
बत्वं बृहकत्वं च सुक्ष्म तच्चान्तवतिं च । 
परं ब्रह्मेति तसोक्तं रक्ष्यभूतमटकष्यकम् ॥ 

इति । तथा 
पूर्वं पदविभागं तु कीर्तितं तद्हैयकम् । 
तथापि भूमिकातीतमास्मस्थानं निगद्यते ॥' 

इत्यादिना स्वरूपमेषां भगवतोक्तम् । तदेवं 

परेव पारमेश्वरी संवित् तत्तस्प्रमातपमेयात्मनो 
विश्वस्य सुष्टिसंहारदिश्रमाविभावनिवन्धनम् › 
इत्युक्तं स्यात्, अत एव आह ~ विसगमात्रमि- 

त्यादि ॥ १३७-१३८- १३६९१४० ॥ 
धं* ६ ख० पु प्रमाणोक्तेन सदहितमिति पाठः 1 
५० ७ ख० पु व्योमान्ते प्रं पदमिति पाठः । 
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इह षिसगं एव तनत्तद्रचिन््योपारोहकमेण हका- 
रात्म स्थोल्यसुपागतः सन् ̂हंस' इत्येवमायेः शब्दैः 
परिभाष्यते ~ सर्वेष्वेव शाचेष्वेवसुच्यत इत्यर्थः, 
तदुक्त श्रीतन्त्रराजभडारके 

ईसं शून्यं तथा प्राणं हकारं नामभिः स्मृतम् + ` 

इति, निघण्टावपि 
चयसिशो व्यञ्जने च दिङ्कव्जः स्पशे एव च ॥ 

इति \ एवं च विसगस्येव स्थलं रूपं 'हकारः' इ्यु- 
क्तं स्यात् ॥ १४२ ॥ 

ननु 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥' 

इत्याद्युक्त्या परस्य अनुत्तरस्य पकारस्य शस्वश- 
क्तिमाच्रस्फारो विश्वम इत्यविवादः, इह पुनः 

विसर्गम नाथस्य सषटिसंहारषिभ्रमाः ॥ 

इत्यादयन्यथोक्तम्, इति किमेतत् ? इत्याराक्याह 

अनुत्तरं परं धाम 
तदेवाकुखसुच्यते । 

विसगंस्तस्य नाथस्य 
कोठिकी राक्तिरुच्यते ॥१४३॥ 
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एवम् 'जयास्य ेवतय ०५००२५५ 

इत्य श्युपक्रान्तमेव इह निर्वाहितं, न तु अपूव 
किरि.दक्तम्, इति भावः ॥ १४३ ॥ | 

ननु विसगैशब्दः शक्तो केन निमित्तन धवृत्तः 1 
इत्यारीक्याह् 

विसगता च सेवास्या 
यदानन्दोदयक्रमात् । 

स्पष्ठीमूतक्रियाराक्ति- 
पयन्ता प्रोच्छटस्स्थितिः ॥१४५॥ 

सैव अस्याः- कोछिक्याः रक्तैः, विसगंता- 
विसजन॑क्रियायां कतुंखं ~ यदानन्देच्छाद्युदयक- 
मेण भिन्नावभासरूपत्वात् स्पष्टीभूता ~ स्पष्टता- 
मापा येयं क्रियाशक्तिः" तत्ययन्ता प्रोच्छटन्ती 
स्थितिः - तत्तत्परामरान्तरवेचित्रयरूपतया परि- 
स्फुरणम्, इति ॥ १४९ ॥ 

ननु इयतो वेचित्र्यस्य विसगंः कारणमस्तु, स 
एव पुनस्तत्, इति कथं युज्यते! इत्यारकां द्टा- 
न्तोपदशनद्वारेण उपरमयति 
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विसगं एव तावान्य- 
दाक्िप्ततावदात्सकः। 

दयटूपं सागरस्य 
यदनन्तोर्मिसंततिः ॥ १५९५ ॥ 

तावान् - तत्परिमाणो, विसगं एवन तु तावतः 
कारणं, भेदनिबन्धनो हि कायकारणभावः, मेद 
एव चात्र नास्ति, इति कथमेतनद्रवेत् इति भावः, 
यस्मादक्षिसो - गर्भीक्रतः, एतावान् ~ करियाश- 
क्तिपयन्तो येनेवंविध आत्मा यस्यासौ - तत्तद्वाच्यः 
वाचकाद्यात्मना अनन्ताभासमय इत्यथः ॥१४५॥ 

एवमस्य विसजेनकियाकतुंत्वादेव व्यपदेशा- 
-न्तरमण्यन्यत्रास्त, इत्याह 

अत एव विसर्गोऽय- 
मन्य्तहकरत्वक;। 

कामतत््वमिति श्रीम- 
त्कुटगुहवर उच्यते ॥ १४६ ॥ 

अतः - उक्ताद्ेतोः+अव्यक्ता -नादमाचरूपत्वा- 
-दनुद्धिन्नवणघ्रविभागा, येयं हकखा ~ हकाराधोषे- 
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शाखे"कामतक्वंः कायः ~ इच्छा,तस्थ त्वं 

त्व अप्रतिहतस्वभावं पणं रूपम् इत्य 
ब्रत््यार्थः ॥ २१९६६ 

तच्रत्यमेव अन्थं पटति 

यत्तदक्षरमव्यक्त 
कान्ताकण्ठे व्यवस्थितम् ! 

ध्वनिरूपमनिच्छं तु 
ध्यानधारणवाजतम् ॥ १५७॥ 

तत्र चित्तं समाधाय 
वटरायेद्युगपञ्जगत् । 

६ (क 

च्यते, इति 

तच च 

"इदानीं कामतचं तु विषतच्वं परं तथा । 
कथ्यते तव सुश्रोण भक्तेस्नेदादिशेषतः ॥' 

इ त्युपक्स्व 
'यत्तद्क्षरम्“ ०००००००० ०००००००५) 

इत्यादि चाभिधाय 
"तत्र चित्तं नियुञ्जीत साधकेन महात्मना ४ 
देवकिन्ररगन्धवासिद्धविययाधराङ्नाः ॥ 
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छ, क 

यक्लकन्यास्तथा नाम्य. सषिञ्चाच्यः सुरयाषतः 

वङमायान्त सुभग नरनाराष्का कथा ॥; 

इत्यक्तम् । यादेह (तत्र चैत्तं समाधाय वरयेदय- 
गपजनगत्' इत्यथद्रारेण पठितम्, यत्तत्-स्व॑देव 
स्टरदरपत्वात्स्वानुभ॒त्यकासेद्धम्, अक्षरं - नित्योदि- 
तत्रादपच्युतप्राच्यस्वरूपम्, अत एव अनिच्छप् 

। नास्योचारापिता काथचिसतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमचरते देवः प्राणिनायुरसि स्थितः ॥ 

इत्याद्युक्त्या स्वयसमुचरदूपतात् अन्यसंवन्धि- 
नीमुचिचारायेषा नापेक्षत इत्यथः, तदपेक्षिवे हि 
तस्याः कादाचित्कत्रात् अस्य नित्योदितं न 
स्यादिति भावः, अत एव सहजामिति, स्वयंभु 
इति च अन्यत्रेतदुक्तम् , अत एवाव्यक्तम् , व्यक्त- 
त्वं हि स्थानकरणाभिघातादिना भवेत्, तच इच्छा- 
धीनम् ,इति कथमस्येतस्स्यात्,अत एव ध्वनिरूपम् 

नादाख्यं यत्परं बीजं सवेभूतेष्ववास्थितम् । 

इति । 
सुसूक्ष्म व्यापकः शुद्धः प्राणतच्वस्य वाचकः ॥' 

इत्यायुक्त्या सततोदितनादमाच्रस्वभावमित्यथः, 
अत एव ~ सुसुक्ष्मत्वव्यापकत्वादेः; तच्च तत्र स्थू- 
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रुष्येयादिनिष्ठं यत् ध्यानादि तेन वर्जितं - नेयत्य- 
निबन्धनधष्येयादिरूपव्वन अश्षोभ्यमित्यथः, एवं- 
हूपसेऽपि उपभोगावसरे रतिसोख्यसमाविरावे- 

वेदयन षिगलितवेवयान्तःकरणत्वात् निरस्तवेकः- 
ल्यायाः कान्तायाः कण्ठान्तः स्वरसत एव उदयत्. 
अभिव्यजञ्यमानम्, अत एव सततोदितवेऽपि त~ 
त्काटमस्य विरोबेणावस्थानम् । एवं च विसस्य 
अनाहतरूपत्वात् सोक्ष्म्येऽपि कान्ताकण्ठान्तः कि- 

चिद्च्छनतापत्त्या 'हा-हा' इति स्पुटमवस्थानम्. 

येनास्य एतदुपरृभ्यमानं निददोनीकृतं, तेन न 
योगिमात्रगम्यमेवेतत् अपि तु सर्वैरपि उपरभ्यत 
इति भावः । अतश्च अनेनैव हकारस्यापि प्रसङ्ञ- 
तस्वरूपं निर्दिष्टं, कि तु तस्य स्थोल्यात्-स्फुटते- 
नावस्थानम्, अस्य तु सोक्ष्म्यात् न तथा, इतिः 
इयानेव विशेषः, अत एव समनन्तरमेव 

'विसगं एव सुस्पष्टमाशयानववयुपागतः 

इत्याद्युक्तम् ! यदभिपायणेव अनयोः परापरत्- 
मपरतवं चोक्तम्, अत एव अथे हकारस्य स्वरूपं 
न उक्तम्, उक्तं चान्यन्न 
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'यत्तदक्षरमक्षोभ्यं प्रियाकण्ठोदितं परम् । 
सहजं नाद इप्युक्तं तत्वं नित्योदितो जपः ॥ 

इति । तथा 
'नित्यानन्दरसास्वादाद्वा्हीत गलकोदरे । 
स्वयंभूः सुखदोच्ारः कामतच्वस्य वेदकः ॥' 

इति । तत्र अनाहतात्मनि एवंविधे विसगें साधः 
कथचित्त सम्यक् 

'अतिसौख्यसमावेशषिवकश्षीकृतचेतसः। 
अविच्छिन्न जपन्त्येनमङ्गनासंगमोप्सवे ॥ 
अत्रासक्तधियो यान्ति योगं योगीश्वराः परम् । 
स शिसोरहितः कामः कामिनीहदयाख्यः ॥ 
नेचारूटेन तेनाथ शक्तिद समाहरेत् । 
्षोभयेन्राच संदेहो इप्तामपि वरस्ियम् ॥' 

इत्याद्युक्तनीत्या कामराब्दाभेधेयम् अनच्कक- 

खात्मकं विसं स्वनेच्राभ्यां निगतं साध्यनेत्रयो- 
रतविष्टं ध्यायेत्, साध्यनेत्राभ्यां च निगेतं स्वने- 
ञ्रथोरनपविष्ं ध्यायेत्, इत्येवं कमेण आ -समः- 
न्तात् दोखायन्त्रक्रमेण गमागमयोः पोनःपुन्येन 
धुत्वा -अनन्यापेक्षेण अवाहेत कृत्वाःजगत्-जा- 

यमानं जन्त॒चक्रं, थगपत् न त॒ क्रमेण; वदायेत्- 

स्वात्ममयतयेवे स्वेमाभासयत् , स्वात्मायत्तं वा 

कयादत्यथः ॥ १९५७ 
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इदानीं यथोक्तविसगस्वरूपमेव दृष्टान्तीङ्ृत्य 
कादीनासुदथं वक्तुसुपकऋमते 

अत एव विसमंस्य 
हंसे यद्रत्स्फुटा स्थितिः ॥१४८॥ 

तदहत्सानुत्तरादीनां 
कादिसान्ततया स्थितिः। 

अतः-समनन्तसेक्ताद्धेतोः, विसग॑स्येव यथा 
हकारात्मतया स्थलेन रूपेणावस्थानं, तथेव अनु- 
तरादीनामपि कादिसान्तव्वेन अनन्तरादय एवं 
तथा अवभासन्ते इत्यथः ॥ १४८ ॥ 

तदेवाह 

अुत्तरात्कवगंस्य 
सूतिः पञ्ात्मनः स्फुटम् ॥१४९॥ 

पञ्चदराक्त्यात्मतोवद 
५ 

ष्एककन यथा स्पफृटः | 

पथात्मतवे हेतुः - पथदक्त्यात्मतावेशच इति 
एकेक्रोति -अनुत्तरेच्छदो, अनुत्तरस्य हि चि 
चछक्तिप्राधान्येऽपि 'स्वैत्र सव॑ंमास्त' इतिन्यायेन 
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वथराक्तिमयस्वम्.इति तत्सूतेः कवगेस्यापि पचा- 
त्मतम्, एवमन्यत्रापि ज्ञेयम् ॥ १४९ ॥ 

इच्छाराक्तेः स्वस्वरूप- 
संस्थाया एकरूपतः ॥१५०॥ 

चवगः पञ्चदराक्त्यात्मा 
ऋमभ्रस्फुटतात्मकः। 

या तक्ता ज्ञेयकाटटुष्य- 
भाविक्षप्रचरयोगतः ॥ १५१॥ 

दिरूपायास्ततो जातं 
ट~ तायं वगयुग्मकम् । 

उन्मेषात्पादिवगस्तु 
यतो विश्वं समाप्यते ॥१९५२॥ 

स्वस्वरूपसस्थाया इति -इष्यमाणानारूषिता- 
याः,एकरूपत इति -अक्चब्धाया एव इच्छादाक्तेः; 
न पुनः क्षब्धाथौ अपाव्यथः,चदादनामाप श्चा 

नां यथायथं बाद्योन्सखतयथा स्फटत्वमस्ति, इस्यो- 
चित्यात्तस्स्फाररूपाणां कवगादीनामपि तथात्वमि- 
स्युक्तंकमप्रस्फुटतास्मकःइति,येति - इच्छाराक्तिः, 
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ज्ञेयम् अथादिष्यमाणं; दिरूपाया - कारक्छकार- 
रूपायाः, एवमनेनानुत्तरादिभ्य एव पञ्चभ्यः कव- 
गादीनां पानां वगानामुद्य इत्यभिहितम्, अत 
एवेषां “अकुहविसर्जनीयानां कण्टः इत्यादिना 
सस्थानत्वमुक्तम्, उक्तं चान्यत्र 

अङुटातचद्क्त्यासमा दितीयो बगं उस्थितः । 
अनारूषितरूपाया उच्छायाश्च ततः परः ॥ 

वहिक्षमाज्चुषस्तस्याष्-तायय च दयं ततः । 
कन कर 

पादिरुन्मेषतो जात इति स्पशः प्रकीर्तिताः ॥ 

इति ॥ १५२ ॥ 

ननु 
"पृथिव्यादीनि तत्वानि पुरुषान्तानि पञ्चसु । 
कमाकादिषु वेषु मकारान्तेषु सुव्रते ॥ 

इत्याद्युक्त्या कादयो मावसानाः पञथविंशातिव- 
णाः पृथ्वीतत््वादारभ्य पुरुषतच्तान्तं यावस्स्थिताः, 
तत् तान्तराणामपि संभवद्धिमवाशिष्यत इति 
कथमेतावतेवोक्तं 'यतो विं समाप्यतः इति! इ- 

 त्यादाङ्याह 

प° ० पुण प्रथमो वग इति पाठः प्रक्रिययासंगतोऽस्ति, यत॒ आणः 
` मेषु कादित आरम्य द्वितीयवर्मस्यास्रायो ऽस्ति । 
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ज्ञेयरूपमिदं पञ्च- 
विंरात्यन्तं यतः स्फुटम् । 

ज्ञेयत्वारस्फुटतः प्रोक्त 
मेतावस्स्पदरूपकम् ॥१५३॥ 

यत इवं - विश्वं पुथ्वीतत््वादि) पञचविरदात्यन्तं 
(पुरुषः पथ्चविहाकः 

इत्याययुक्तया पुरुषतत्वान्तं विद्वं स्फुटत्वाञ्जे- 
यरूपम्, अत उक्तं “यतो विर्वं समाप्यते इति! 
नियत्यादि हि 

“मा यासहितं कञचुकषट्कमणोरन्तरङ्गमिदम॒क्तम् ।' 

इत्याद्युक्तया ज्ञातुरत्यन्तं कण्ठसंरुग्नतेन आभे- 
न्मेव, इति न व्यतिरिक्तस्थटन्नयात्मावन्धरूप-. 
तथोक्तमिति भावः, अत एव चेतावत्तवपञ्ंवि- 
कान्तं विदवं स्एटाञ्जञेयतादेव हेतोः, इन्द्रियैः 
स्पुदयन्त इति.स्पर' तूपं, प्रकर्षेण कादयो मा- 
वसानाः स्पद्याः, इति वाचकाभिप्रायेण 

माच्रास्पशांस्तु कौन्तेय श्षीतेष्णसुखदुःखदा 
& क 

आगमापासनां नव्यास्ताास्तातक्षस्व भारत 

इति च वाच्याभिपायेण उक्तम्; अत्र च पुसः. 
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॥ करणानां च करणत्वादेव परमाणवे 
पि यञ्ज्ञयत्वसुक्तं तच्छरन्यादिपमाच्रन्तराभिप्रायेण, 
इति न कञचिदोषः ॥ १५३ ॥ 

एवं स्पदानामुदयमभिधाय अन्तःस्थानाम- 
प्यंभिधत्ते 

इच्छाराक्तिश्च या दधा 
्षभिताक्षुमितव्तः । 

सा विजातीयद्राक्त्यंरा- 
प्रोन्सुखी याति यात्मताम्॥१९५४॥ 

सेव शीघ्रतरोपात्त- 
ज्ञेयकाट्धुष्यरूषिता । 

विजातीयोन्युखत्वेन 
रत्वं खुं च गच्छति ॥१९५॥ 

तद्दुन्मेषराक्तेदधि- 
रूपा वेजादयदाक्तिगा । 

वकारत्वं प्रपयेत 
सुष्टिसारपरवषकम् ॥ ३९६ ॥ 
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क्षसिताक्चभितरूपतेन हविषिधा येयभिच्छाराक्ति 
सा, विजातीयश्चिद्रपो योऽयं राष्त्यंरोऽनत्तरस्तत्र 

मुखी - तेन सम इको यणाचे' इति भ्राप्तसंधि 
सती यात्मतां याति ~ यकारात्मना प्रस्फुरतीत्यथः; 
सेव दविरूषापीच्छशाक्तेः (अचिरद्यतिभासिन्याः 
इत्याद्युक्तगत्या शीघं स्थिरं च कता, उपात्त यत् 
ज्ञेयं - अथोदिष्यमाणं, तत्काट्ष्येणारूषिता सती 
अनुत्तरात्मनि विजातीये यदुन्मुखत्वं ~ तेन समं 
(इको यणचिः इति संधिः,तेन रतं छत्व च गच्छ- 
ति- तदात्मना भासत इत्यथः, एवसुन्मेषशक्तिर- 
पि दिपरकारा 'वेजात्यशक्तिगाः - अनुत्तरेण सह 
प्राग्वदेव कृतसन्धिवंकारस्मवभासयेत्, तदुक्तम् 

(विभिन्नश्शक्तिसंयोगादिच्छा य-र-लतां गता । 
उन्मेषकक्तिरायाति वस्वमेव वरानने ॥ 

इति । ° सृष्टिसारप्रवषकम्इत्यनन अस्य वरुणवी- 
जलादाप्यायकारितं दितम्, एवं य~र-रनामपि 
इोषकारितवं दाहकत्वं स्तम्भकत्वं च कमेणावग्- 
न्तव्यम् ॥ १५६ ॥ 

नन इष्यमाणारूषणायामपि वक्ष्यमाणनीत्या 
इच्छशाक्तेरेव परामदान्तरजननसमथा इत्यनुत्त . 
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रसंघटभाजः तस्याः परामशन्तरलक्षणं कायमुत्- 
दमतां नाम, तस्य पुनयेकारादिरूपतेन भेदः कर्थं 
स्यात् 'कारणयेदाष्धे कायभेदः कारणं चात्रेच्छा- 
नुत्तरसंघटात्मकमेकमेव, इति किमेतत् ? इत्या- 
शङ्क्याह 

इच्छैवानत्तरानन्द्- 
याता सीघ्रत्वयोगतः। 

वायुरित्यच्यते व्क 
व 

भासनात्स्थयत वरा ॥ ३.७ 

इह इच्छैव, न पुनारिष्यमाणमपि, अनुत्तरान- 
न्दाभ्याम्, अथाद्िकल्पेन, याता -मिरिता सती, 
दीघधत्वयोगतः - संस्कारलक्षणं वेगमुपाधित्वेन 
स्वीछृत्य, वायुरिव्युच्यते - वायुबीजयकाररूपतां 
सेत्यर्थः, एवं भासनादद्धास्वत्तालक्षणं धर्म, तथा 
स्थे्यतो धृतिहेतु स्थिरत्वाख्यं धर्मम् उपरञ्जक- 
त्वेन अवखम्ब्य, कमेण वहिः - वहिवीजरेफात्म- 
ता, धरा - धराबीजटकाररूपतां चाभासयती- 
त्यथः, आनन्देति चोन्मेषादिविजातीयशवत्यन्तरा- 
भिव्यञ्जनपरतयोक्तम्, तेनानुत्तरादिसंघट भाज 
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इच्छाया एवसुपाधियोगेन मेदात्कार्थस्यापि भेद 
(क व 

इति यथोक्तमेव युक्तम् ॥ १५७ ॥ 
न = (न क 

अचर चान्तःस्थरा्दस्य पवृत्तो निमित्तं दर 
यति 

इदं चतुष्कमन्तःस्थ- 
[ #१९ क 

मत एव निगययते । 
च्छाव्यन © 

इच्छद्यन्तगतत्वन 
ष संरि 

स्वसमाप्तो च संस्थिते: ॥ १९५८१ 
अत एव - प्रागुक्ताद्धेतोः) “इच्छादि इपि 

आदि राब्देन उन्मेषस्य यहणादिच्छोन्मेषयारन्त- 
र् - अभेदेनावस्थानात्, तथा स्वस्य ~ प्रमात्रेक- 
रूपस्य आत्मनः, सम्यगािः - एेकात्म्यनावभा- 
सः, तत्र संस्थितेः - प्रमात्रेकारम्यन वतेमानत्वा- 
दिदं थादि-वान्तं चतुष्कमन्तःस्थं निगव्यते -सवे- 
शाचरेषु एवसुच्यते इत्यथः, यदुक्तम् 

"इच्छा यन्तःप्रवेशेन तेऽन्तस्था इति कीर्तिताः, 

इति ॥ १५८ ॥ 
नन्विच्छाव्याः शक्तयो विजातीयरदाक्तिसीभन्न। 
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५ | 

†#यदाक्तिसंबन्धेऽपि किन वा ह 

सजातीयकराक्तीना- 
मिच्छायानां च योजनम् 

क्षोभात्मकमिदं ब्राहः 
क्नीभाक्षोभात्मनामपि ॥१५९॥ 

क्षोभात्मनां ~ दीघांणाम्,अक्षोभात्मनां ~ हस्वा- 
नाम्, इच्छादीनां राक्तीनामेवंरूपाणां सजातोया- 
नामपि राक्तीनां यदा योजनं -'अकः सवणे दीर्घः 
इति सन्ध्यात्मा योगो भवेत्, तदा ्षोभात्मकम्ः 
इति प्राहुः - सजातीयदीघरूपपरामशस्वभावत्वं*न 
पनविजातीयपरामशान्तररूपत्वं शाखकोविवाः 

कथयन्तीत्यथः, तेन इ इ-ई, इ इई, ई ई-ईं इत्येव- 
प्राये यागे क्षोभात्म - ईाघरूपमीकारत्वमेव भवे- 
दिति तास्पयेम् ॥ १५९ ॥ 

अनुत्तरे पनरेवंरूपत्वेऽपि विरोषोऽस्ती त्याह 

अनुत्तरस्य साजात्ये 
भवेत्त हितयी गतिः । 
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अनुत्तरं यत्तत्रेकँ 
तच्ेदानन्दसूतये ॥ १६० ॥ 

प्रभविष्यति तयागे 
योगः क्षोभात्मकः स्फुटः । 

अत्राप्यनुत्तरं धाम 
हितीयमपि सूतये ॥ १६१ ॥ 

न प्याप्तं तदा क्षोभं 
विनेवानुत्तरात्मता । 

अनुत्तरस्य पुनः सजातीययोगे द्विप्रकारा गतिभ- 
वेत्,यत् - यस्मात्तत्र तदेकमनुत्तरं चेत्, आनन्दस्- 
तये प्रभविष्णतामेष्यति, तदा तेनापरणानुत्तरणेव 
योगे - संबन्धे) क्षोभाव्मक आनन्दरूप एव स्फुट 
योगः- प्राग्वदेव नि्वांधः सन्धिः.यथा'्दण्डाथम्- 
इत्यादावेकः पकारःअथापि- अथोदेकस्यानुत्तरस्यः 
द्रितीयमप्यनुत्तरं संवहमानम् आनन्दजन्मने न 
पयां स्यात्-तवा क्षोभात्मकानन्दपादुभावमन्तरेण 
अतो गणे इति पररूपे कृते सति, अतत्तरात्मतष 

+ ~ ® 

भवेत्,यथा'सीमन्तम्'इत्यादाविति द्वतीयः॥ १६१॥ 
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इच्छा या कमणा दीना 
या चेष्टव्येन रूषिता ॥१६२॥ 

द्रीघ्रस्थयप्रभिन्नेन 
त्रिधा भावसुपागता । 

अनुन्मिषितमुन्मीर- 
त्मरोन्मीछितमिति स्थितम्॥१६३॥ 

इष्यमाणं तरिधेतस्यां 
ताद्रुप्यस्यापरिच्युतेः । 

तदेव स्वोष्मणा स्वात्म- 
स्वातन्त्यप्ररणात्मना ॥ १६४ ॥ 
वहिभोव्य स्फुटः क्षिपे 

रा-ष- सत्रितयं स्थितम् । 

एवमत्रे्टव्यस्यापि विभज्यावस्थानं दरयति - 
अनुन्मिषितमिस्यादिना, एतस्यां त्रिधाभावसुपाग- 
तायामिच्छायामिष्यमाणमपि त्रिधेवावस्थित, यतः 
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तत्सा केवलमिच्छामाचरूपा श्ष्टव्यस्य विप्रकृष्टा' 

इत्यादिनीत्या शुद्धायामिकाररूपायाम्'अनुन्मिषि 
तमः अनुदछसितं शीघरूपेण एष्टव्येनारूषिताया- 
श्रकाररूपायाम् “उन्मीरत्' उछछसदं, स्थे्यात्मना 
चेष्टव्यनारूषितायां टकाररूपायां "पोन्मीलितम्ः 
उछसितमिति । ननु इष्यमाणस्य रीघत्वादिभेदेन 
वैशिषछयात्मस्वरूपघच्यावः बाक्तः, इति अयोऽ्ं 
विषया इति वाच्यं, न पुनरेक एव त्रिधा  इत्या- 
शङ्योक्तं 'ताद्रप्यस्यापरिच्युतेरिति' नहि रीघ्रला 
दिभेदेऽषीष्यमाणतालक्षणाद्रपादस्य भरच्याव इतिं 
भावः, तदेवं भिविधमपीष्यमाणे स्वातन्व्यखक्ष 
णन स्वोष्मणा बहीरूपतया समृदछासितं सत् 
उष्मसंनज्ञदा-ष- सत्रितयात्मना पस्फुरेत्, अत आह 
'तदेवेत्यादि' एवमेषणीयस्य तदतिरेकासंभवार 
प्रकारापीच्छेव स्वोष्मवरात् एवं परासशत्रयात्मना ` 
घस्फ़रिता इति तादयाथः, यदुक्तं 

"इच्छैव स्वोष्मणाकान्ता कलाच्रयसमाभिता।' 

इति, अत एवेषामिच्छयाश्च ' इचुयशानां ता ' 
ऋटुरषाणां मुधाटतुखसानां दन्ताः" इत्यादिना 
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सस्थानत्वमक्तम्, इयदन्तमेव विस्फार इत्यप्यनेन 
कारितम् ॥ १६४ ॥ 

अत आह 

तत एव सकारेऽस्मि- 
नस्फुटं विश्वं प्रकादाते ॥१६५॥ 

अमृतं च पर धाम 
योगिनस्तत्प्रचक्षते । 

तत इति ~ म्रोन्मीटितस्यापीष्यमाणस्य बही- 
रूपकत्या समद्ासितत्वात्, अनेनैव चाभिपायेण 

सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तः 

इत्याद्यक्तम्, अत एव चेयद्विश्वाप्यायकारित्वात् 
& क 

सोम चाभूतनाथं च सुधासारं सुधानिधिम् । 
सकारं षट्साधार नामभिः परिकीतितम् ॥' 

इत्यादिदटशा अ्रतबीजतयोक्तंश्च गुरवस्तत्पराश्रतं 
धाम प्रचक्षते - सवेशाखरेषु कथयन्तीत्यथंः॥१६५॥ 

ननु: चास्य किमेवंरूपतं कचिद्धिभाव्यते, न 
वा ! इत्याशङ्क्याह 

क्षोभायन्तविरामेषु 
तदेव च पराखृतम् ॥ १६६ ॥ 
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सीत्कारसुखसद्धाव- 
पमावेरसमाधिषु । 

क्षोभस्य -आदियागरूपस्य ये आयन्तविरमाः, 
तेष ये सीत्कारादयः, तेषु तदेवास्रतं परं धाय 
अथांदभिव्यज्यत इति संबन्धः, एवमस्य परान- 
न्दमयतोद्रचनन 

। करणमरीचिचकःमुदयं कुरुते रभसात्- 
. स्थितिसपयाति तत्र परसोख्यरसान्ततया । 
विङूयस्चपात चात्र परषाधमरक्षषपणात्- 

परमकटात् केवरुतया विसत्यमला ॥ 

इत्यादयुक्तयुक्त्या पथमं करणचक्रस्य क्षोभोन्मु- 
ख्यात् उदितसीत्कारावो,अनन्तरं तत्रैव विश्रान्त्या 
परसामरस्यात्मसाख्यसमावेरो, तदन च तत्रेव 
दाद्येन निरूढधघा 

सदिति बह्म परमम्" 

इत्याद्युक्त्या सतः परस्य बरह्मणा भावः सत्ता, 
तत्र यः समावेशो - देहादिष्रमातृतानिमजनन 
चित्ममात॒ताया उन्मजनं,स एव समाधेः - परसं- 
वित्कखारूपतेन परिस्फुरणं, तत्रेति - एवमादि- 
ख्वानन्दस्थानेष्वभिव्यक्तिरित्य्थः ॥१६६॥ 
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ब्रह्मेति 
"सर्वं खरस्विद् अद्यः 

इत्यागयुक्त्या उ्यापकं रूपमित्यथः+अत एव (अवि - 
भक्तमि्युक्त- नियतरूपस्य हि विभागो भवेदिति 
भावः, प्रचक्षत इति - श्रीपरानिशकादो, तथाहि 
त्र, पराबीजोद्धारे 

"तृतीयं द्य सुश्रोणि? 

इत्युक्त, तृतीयं ब्रह्म सकारः, यद्रीतं 
ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणसिविधः स्मृतः ॥ 

इति ॥ १६७ ॥ 

यत एव चास्य व्यापकमाभ्रतं च रूपम्, अकत 
एव अन्यत्र'विषतच्वभिति'ऽयपदेशान्तरमषप्यास्ति 
इत्याह 

उवाच भगवानेव 
तच्छरीमत्कुरखगुहकरे । 
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शक्तिराक्तिमदेकात्म्य- 
रुब्धान्वथाभिधानके ॥ १६८॥ 

काकचञ्चुपुटाकारं 
ध्यानधारणवजितम् । 

विषतच्वमनच्काख्यं 
तव स्रेहास्रकारितम् ॥१६९॥ 

अन्वथोमिधानके इति, यद्क्ते तत्रेव 
ल शक्तिः समाख्याता गहरं शक्तिमानपि । 
उभ्योर्वदनैकप्वं कथ्यते कुरगुहवरम् ॥' 

इति । तच्रत्यमेव थन्थं पटति "काकचञ्चु' इत्या- 
दि । संबोधनसारत्वादयुष्मदथस्य - “हे देवि तव 
स्नेहात्” शसनीयवेनानुकम्प्यत्वात्, बिषस्य ~ 
व्यापकस्य रूपस्य, यत्त्वं ~ सवेत्रापतिहततं, 
तत्कारितम् - अन्योन्यसंघट्ात्मसामरस्यावसरे- 
ऽनुभवगोचरतामापादितमिव्यथेः, त्चानाहतरूप- 
तादनच्कराब्वाभिधेयम्, अत एव सततोदितत्वेन 

क छ $ @ 

ध्यानादिनिरपेक्षं, त द्धि नियतध्येयादिनिष्ठमिति 
भावः, एवमपि काकचज्चुपुटवदाकारो थस्य तत्त. 
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थाध्रेधम् ~ अनच्कस्य द्विकुब्जतया तथासंनिवे- 
त् ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 

नन्विह अस्रत्ीजम॒पकान्तं वतेते,न च तस्ये- 
रूपं संभवति ~ तस्य॒ कामा्षरविषयतवेनोक्त- 

त्वात्, तक्किमथमत्रेतत्वादितं, भगवतोऽपि 

"यदेतत्कामतच्वं तु विषतच्वं तदेव हि । 
तदिदानीं समासेन शण त्वै मृगरोचने ॥' 

इत्यादिना कामतच्वस्येव पुनविषतत्तवत्वेनाभि- 
धाने क आयः ! इत्याशङ्क्याह 

कामस्य पूणता तत्वं 
संघटे पविभाव्यते । 

विषस्य चाग्रत तचचं 
ऊादयत्वेऽणोरच्युते सति ॥ १७० ॥ 

ननु भगवता श्रीकुटगुह्वरे कामतच्वविषतच्वयोः 
भ्राणनामात्ररूपां प्राणादिवायुपञ्चकलसामान्यभूतां 
ष्ठी प्राणकलामधिक्रत्य स्वरूपं निरूपितं, न पुनः 
भराणमा्रं - तस्येदरूपासभवात्, तस्य हि रेचकादि- 
दशासु परेच्छाधीनवृत्तिखादुचायंमाणतप्रतिहन्य- 
मानत्वाद्यपि संभवेत्, विरिष्टत्वे पुनः कामतत्वस्य 
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ब्राणरूपत्वं विषतच्वस्य च अपानरूपत्वम्, अत 
एवानयोहकारसकारात्मत्वम्, तदुक्तम् 

-स-हौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ । 
परस्परद्ेषरतौ मतौ नगडडूपमौ ॥ 
कस्तां रोधयितु शक्तो वीर्यं मुक्त्वा स्वयै महत् ॥' 

इति । तथा 

“उर्ध्वे विन्द्र रविः प्राणो दिनं भागाधंमेव च । 
सिद्धेरधिष्ठितो भागः खेचर्याराधनात्मकः ॥ 
अधो -नाद्स्तथापानो मत्तगन्धः क्षपा शी । 
सेचसाघाष्ता मागः सद्धसव्यां छसयात्मकः॥' 

इति । एवं वेदिषयेऽपि अनयोः सामान्यस्य विश 
घनिष्ठत्वात् प्राणनमाच्ररूपतम् उभयत्रापि संभव- 
तीति एेकरूप्येण निर्देशः, यदभिप्रायेण कामत- 
वस्थेव विषतचत्वेन भगवतोऽभिधानम्, इह 
चेतत्संवादनम्, अत एव कामस्य कामतच्वस्यापि 
पृणता ~ स्वात्ममात्रवि्रान्तेरनन्याकाह्किता नामः, 
तत्व - पारमाथिकं रूपं, संघटे पविभाव्यते -पर 
स्परसामरस्यात्मसंक्चोभावसरे सर्वैरेव साक्षाच्छि- 
यते इत्यर्थः, विषतत्वस्याप्यणोः परिमितस्य देहा- 
दिमातुः स्वाभाविकपृणवृष्भियावारके पारिभित्या- 
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यसे, च्यते - वेव्यवेदकविभागवेगख्ना- 
खमादेते साते, आशत - कक सदरत- 

मयं तत्वं संघटे भ्रविभाव्यते इति पर्वेणेव 

सबन्धः ॥ १.७० ॥ 

नतु चास्य स्वाभाविकपूर्णटकूकरियावरणेऽपि 
किं निमित्तम्! इत्याशङ्क्याह 

व्याप्त्री राक्तर्विंषं यस्मा- 
दृल्याष्त् ० [+ 

व्याप्तुश्छाद्यन्मह; । 

राक्तिरिति - पारमेश्वरी स्वरूपगोपनारूपा मा- 
याख्या, मह इति - स्वाभाविकपुणंदृक्षिकियारूपंः 
विषमपि हि बहिर्व्यापकत्वादव्यापुरण्वात्मनो इ- 
क्कियावरणमेव कृयादिस्य् तदारोपः ॥ 

एवं न केवरुमस्य कामतक्वत्वमस्ति, विषत- 
स्वत्वं वा, यावन्निरञ्जनत्वमपि, इत्याह 

निरञ्जनं परं धाम 
त्वं तस्य तु साञ्जनम् ॥१७१॥ 

क्रियाशक्त्यात्मकं विश्व- 
म्यं तस्मास्स्फुरेयतः। 
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पोन्मीखितस्यापि इष्यमाणस्य बहीरूपतया स 
सु्छासितत्वाक्कियाराक्त्यात्मकम, अत एव विश्च- 
मय यत्परम् - आपृरकं, धाम - सकारात्म चान्द्रं 
तेजः, तिर ज्नं 

। एतत्रितयभेक्येन यदा तु प्रस्फुरे्तदा । 
न केनचिदुपाधेयं स्वस्वविप्रतिषेधतः ॥' 

इत्यादिपृवोक्तयुक्त्या न केनचिदप्युपाधेयमित्यथः, 
तस्य॒ पुनः करियाशक्त्यात्मनः चान्द्रस्य धाम्नो 
यत्त्वं ~ परमप्रकाश्यात्म शकक्तेमद्टक्षणं विभ्रान्ति- 
स्थानं, तत्साञ्जनं 

'शक्तिमानञ्ज्यते यस्मान्न शक्तिजातु केनचित् ।' 

इत्यादिषागुपपादितयुक्त्या शक्तिकतुकेन व्यक्ती- 
करणेन युक्तमित्यर्थः, अत आह ^तस्मास्स्फुरेयतः' 
इति, तस्माद्धेतोः, यतः - शक्तेः सकारात्+रफरेत्- 

८ ० लेवी सुखमिहोच्यते ॥ 

इत्याद्युक्त्या स्वराव्येवाभिव्यञ्यत इत्यथः ६७१॥ 
नन कामादेस्तत्वत्रयस्य इच्छादिद्यक्तित्रथरू- 

पत्वमस्ति, तत्कथमेकस्येव अस्रतवबीजस्य एतद्रूप- 
त्वसुक्तम् ? इत्याराड्य विभागावेदनपृवंमेष 
भागमेव द्रढथाति 
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इच्छा कामो विषं ज्ञानं 
करिया देवी निरञ्जनम् ॥१७२॥ 

एतत्रयसमावेराः 
क भे ध 

शिवो भरव उच्यते । 
भैरव इति ~ विश्वमयत्वेन पृणत्वात्, अत एव 

"तदेव जह्य परमं इत्याद्य॒क्तम् ॥१७२॥ 

एवमेतत्सगादभिधाय पक्ृतमेवाह 

अत्र रूटिं सदा कुया- 
दिति नो गुरवो जगुः ॥१७३॥ 

विषतच्वे संप्रविर्य 
नमूत न विषं न च। 

ग्रहः केवरु एवाह- | 
मिति भावनया स्पुरेत्॥ १,७४॥ 

` अत्रेति ~ विषतक्वात्मानि व्यापके रूप, रूढिमि- 
ति - अनुप्रवेशो, किं चात्र रूढथा भवेत् ? इत्याशं- 
क्याह 'विषतच्ेः इत्यादि, भूतमिति - यक्षादिः 
अह इति- अनात्मनि आत्माभिमानः, तद्धे परि- 
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मितस्य पमातभवोदित्याभेषायः, परप्रमात्रातमनि 

व्यापके सरूपे समावेराभाजः पनभावनाभ्यासात् 
अहम् इत्येव परमाद्रयमयतोृसेत् येनास्य तद्- 
तिरिक्तसुपद्रवनिमित्तं न किंचिदपि भायादिति 
भावः ¦ यदक्त श्रीकुरूगहरे 

यदा न्यं निरालम्बं ध्यानधारण्वाजतम् । 
@~~ 4१ 

सषवणधर शान्तं सववणाववाजतम् ॥ 

चिन्मान्न केवल शुद्ध विषानवाहकारकम् । 

न विषं न ग्रहः पापनयक्षान च राक्षसः ॥ 

न पिक्ञाचाररकं कचित्रा्य नाह विभावयत् ॥ 

कव भावभात्रमण 1 

इत्यादि ॥१,७३-१.७४॥ 

ननु इष्यमाणरूषिताया इच्छायाः पूवं क्षो- 
भान्तरस्यासंभवात् 

| नेदं वीजं च कस्यचित् 

इत्याद्युक्त्या षण्टत्वं प्रतिज्ञातम्, अनन्तरं चात्र 
'्या तक्ता ज्ञेयकाट्ष्य “` ० 

इत्यादे, तथा 

सैव शीव्रतरोपात्त' ̂ “ “ 
इत्यादि, तथा 

४ ७७5 @ ० ००* ९०४ 99 

`सा चेष्टव्येन रूषिता 
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कै 
वधाद वाक्य वट वणमन्यः क्म ९९.८.१।१ 

‹ दाव उक्तः, इत्यंषां पवेषतिज्ञातं षण्ठत्वं कथं 
निवह॑त् ‹ इत्याशङ्य भ्रातेविधत्त 

नन्वत्र षण्डव्णेभ्यो 
जन्मोक्तं तेन षण्ठता । 

कृथं स्यादिति चेदव्रमो 
नात्र षण्ठस्य सोतृता ॥१७५॥ 

तथाहि तत्रगा यासा- 
विच्छाशाक्तेरुदीरिता । 

सेव सूते स्वकर्तैव्य- 
मन्तःस्थंस्वेषट रूपकम्॥ १.७६ 

यत्त्वत्र रूषणाहेत् 
रेषितव्यं स्थितं ततः 

भागान्न प्रसवस्तज्ञ 
काटयुष्यं तट्पुश्च तत् ॥१७५। 

मोक्तमिति - टवर्गांदीना,नरम इतिनाज्न षण्ठ 
स्य सोतृता' इव्युत्तरम्, एतदेवोपपादयति "तथा- 
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हीत्यादिना यतः षण्ठटगता येयभिच्छाराक्तिरुक्ता 
सेव अन्तःस्थं स्वाभेदेन वतेमानमयपि यथास्वं 
नियतं रूपमात्मीयं कायं'टव्गादिः बहिरुहछछसयेत्, 
न पनस्तद्रतं रूषणानेमित्तं चिरक्षिप्रस्वभावमेषि 
तव्यं, तद्धि काट्ष्यमेव जनयेत्,एतावतेव च एत- 
चरिताथम्, उति न का्यौन्तराविभावनायापि 
प्रभवतीति भा वः, तच्च कालुष्यं तन्निभित्तमेषितव्यं 
वा अस्या इच्छायाः एव वपुः- तदेकात्मकमित्यथः, 
नहि पकाेकस्वभावाया इच्छाया अन्यदतिरिक्तं 
नाम किचिस्सभवेदिति भावः, तेन वस्तुत इच्छाया 

£ क 

एव प्राधान्यात् तत्तरस्वकायविभावकत्म् इति 
युक्तमुक्तं “सेव सूृत' इति ॥१७.५॥ 

नन्वेवमपि षण्ठानां सवसविकथा न बीजत्व- 
मपास्तं भवेत् ! इत्याशङ्याह 

ज्ञेयारूषणया युक्तं 
सखदायात्मकं विदुः । 

षष्ठं क्षोभकताक्षोभ- 
धामताभावयोगतः ॥ १ 
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इष्यमाणस्य इच्छयाश्च मेखनारूपं हि षण्टं 
विदुः, यतोऽत्र न क्षोभकत्वं क्षोभाधारतं चति, तेन 
केवखाया इच्छाया एव क्षोभान्तराविभावकत्वेऽपि 
नैषां बीजत्वमपास्तं भवेत्- समुवायात्मकता- 
तण्ठत्वस्य, इति युक्तमुक्तं नात्र षण्टस्य सोतु- 
तेति' ॥ १७८ ॥ 

एवमेतस्मसगादभिधाय परक्ृतमेवाह 

एतद्रणचतुष्कस्य 
स्वोष्मणाभासनावशात् ! 

उर्मेति कथितं नाम 
भे | रवेणामखात्मना ॥ १७९ ॥ 

चतुष्कस्येति हकारेण सह, तस्य द्यनुत्तरा- 
जन्म, इति भङ्गया प्रागेवोक्तम्, अनुत्तरस्य हि 
शाक्तेविंसगंः, तस्येव चादयानं रूपम् अयम् इति 
अत एवानुत्तरेणास्य सस्थानखम् , स्वोष्मणेति - 
स्वातन्त्यटक्षणेन स्वादमतेज सेत्यथः, नहि इच्छा 
या अनुत्तरस्य वा परामशान्तरवदन्यापेक्षया एत- 
दाभासमानम्, अपि तु स्वमाहास्म्यादेवेति भावः 
यद्यपि कवगोदीनामनुत्तरादेरेकेकस्मादेव जन्मो- 
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क्तं तथापि तच्छक्तयन्तरप्रयोजकीकारेण, इति 
युक्तमुक्तं “स्वीष्मणाभासनावरादिति' ॥ १७९ ॥ 

न केवलं कादि-हान्तस्य व्णेजातस्य स्पशांदि- 
तया पृथक् पुथगमिधानं, यावदपुथक्चनापिः 
इत्याह 

 कादि-हान्तामिदं प्राहुः 
क्षोभाधारतया बुधाः । 

क्षोभाधारतया इति -योनितयेत्यथः, यदुक्तं 
७ ८ कादिभिश्च स्मता योनिः । 

इति ॥ 

न केवर उक्तनीव्या कीजानामेव बीजान्तरयोगे 
श्रोभान्तराषिभावो भवेत्, याव्यानेरपि योन्यन्त- 
रयोगेन, इत्याह 

योनिरूपेण तस्यापि 
योगे क्षोभान्तरं बजेत्॥१८०॥ 

तन्निदशनयोगेन 
पञ्चादरात्तमवणता । 

९१४ 
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तस्यति -थानिरूपस्य कादेः, तथाच तस्य क्षो- 
मान्तरस्य निदरंनयुक्त्या तदेव क्षोभान्तरमुदा- 
हर्त मातुकायां पथाराता पूरणेन वर्णेन श्षकारा- 
ख्येन कूटबीजेनः संबन्धः, स हि आद्यन्तभूतयो- 
रनुत्तरविसगौनुप्ाणितयोः ककारसकारयोः पत्या- 
हारतयोपात्तो, येन निखिलमेव योगपयेन मातु- 
कायाः सतं श्रदरितं भवतीति, तदुक्तं श्रीक्षे- 
मराजपादेः 

ˆ तदियत्पयन्तं यन्माठ्कायास्तच्व, तदेव 
ककमरसकारमत्याहस्गिकिततसवसगसच- 

इखारम इट वाजन ब्रद्ह्ितमन्त 

इति ॥ १८० ॥ 

ननु 
ज्ञेयरूपमिदं पंचविशव्यन्तं यतः स्छटटम् 1 

इत्याद्युक्त्या कादयो मावसानाः पञथविशतिवेणां 
ज्ञेयरूपतया मेदेकस्वभावा निर्दिष्टाः, तदनन्तर - 
भावि पुनश्चतुष्कद्वयं कीटय्पम् ? इत्याराङ्कयाह 

पञ्चर्विशकसंज्ञेय- 
प्राग्वद्धामिसुसंस्थितम्॥१८१॥ 
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चतुष्कं च चतुष्कं च 
मेदाभेदगतं क्रमात् । 

पतदेव परपथयाति 

आदय चतुष्क संवित्ते- 
भदस्धानकोविदम् ॥१८२॥ 

भेदस्याभेदरूढयेक- 
हेतुरन्यचतुष्टयम् । 

भेदेति - संविदः सकाश्धिच्छिन्नमित्यर्थः, 
अत एवास्य स्थृखवाय्वादिभृतरूपतवमुक्तम्, अभे- 
देति ~ इच्छाशक्तेसमुस्थत्ेन रशाक्ततेजोमात्ररू- 
यत्वात् ॥ १८२ ॥ | 

इदानीमेषमुपपादितं काडिहान्तं वगजातं 
स्वरानुप्राणितमेव भवति, इति दरयितुमाह 

इत्थं यद्रणंजातं त- 
त्सवं स्वरमयं पुरा ॥ १८३ ॥ 

व्यक्तियोगादयञ्चनं त - 
सस्वरप्राणं यतः किर | 
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इत्थं ~ समनन्तरोक्तनीत्या, वणजातं यदुक्तं 
तत्सर्वसुदयादपर्वं 'खरमयं* खराणामेवान्तः शा- 
क्त्यात्मना स्पेणावस्थितमित्यथः, अन्यथा दयषां 
तत्तत्संयोजनवियोजनेनेवंरूपतयाभिव्यक्तिरेव न 
भवेदिति भावः, अत एव तद्रणजातं बहिरभिव्यक्त 
सत् व्यज्यत इति “उ्यञ्नं' न पुनरपूवेतयेव उ- 
ताद्य ~ पर्व॑मपि खरात्मनास्थावस्थानात्, व्यङ्गथ- 
स्य च उ्यञ्चकसंनिधावेव तच्च भवेत् नान्यथा ? 
इत्याराङ्याह 'स्वरपाणं यतः इति, अभिन्यक्तमेव 
एतद्रणजातं खरानुप्राणितमेव भवेत्, अन्यथा 
हि अनच्कतया अस्य उच्चार एव न भवेत्॥१८३॥ 

एवं च. स्वरा एव सवेवणानां मूलकारणम् इयुक्तः 
भवेत तदाह 

१८ कमेवेह 

स्वराणां षट्ठ 
मृटं स्यादणसततो ॥ १८० ॥ 
र ए षडदेवतास्तु ता एव 
न द सू १. 

य् सख्याः सूसररमयः | 

षटमित्यकारादृकारान्तम्) एवकारेण स्वरान्त- 
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राणां उयवच्छेदः, तेषामप्येतत्स्फारमात्रमेव हि रू- 
पमित्यारायः। एवमेषां बण्णामेव वणान्तराभिव्य- 
ने धकाशरूपत्वमित्युक्तं स्यात्,अतश्च पकाशङू- 
पत्वादेव एषामन्य्र'षड्देवतात्मकं सुयरदिमित्वम्' 
अप्युक्तमित्याह 'षडदेवता" इत्यादि, यदुक्तं 

दहनी पचनी श्रा कषिणी वषिणी शसा । 

इति, मुख्या इति ~ दाहकत्वादीना शक्तीनां प्रका- 
शेकनिष्ठत्वात् , यदुक्तं 

षृडवंह् स्वरा सुखस्पाः काथता मटकारमम् । 

ते च प्रकाशरूपत्वादविज्ञेयाः सूयररमयः। 

इति ॥ १८४- ॥ 
न केवलमेषा सोरमेव रूपं संभक्यावजान्द्र- 

मपि, इत्याह 

सोराणामेव रदमीना- 
सन्तश्चान्द्रकख यतः ॥३८॥ 

अतोऽत्र दीधंत्रितयं 
स्फुटं चान्द्रमसं वपुः । | 

एतच पवेमेवोपपादितम्, इति नेह पुनरा- 
यस्तम् ॥ १८५- ॥ 
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तिषेधात्कथं भोग्यभोक्रोरेकत्वमित्यादाङ्याह'घट- 
स्येति नहिं सेयं नाम घटादेर्ञेयता तस्या- 
त्मीयो धर्मः, तथाते हि - तस्य सवान्ध्रत्यविरोषा- 
त्सर्वे सवे्ञाः स्थुः तेन ज्ञातुरेव स धर्भः- तस्येव 
त्चज्ञानोदयेनातिदयदशनात्,अतोऽस्य घटादेयां 
ज्ञातरि विश्रान्तिस्तदव ज्ञेयं नाम उच्यते इतिः 
यदुक्तम् 'भोक्त्भोग्यं नापरमिति' ॥१८६-१८७-॥ 

एतदेव प्रकते योजयति 

अनुत्तरं परामृरय- 
परामशचकभावतः ॥१८८॥ 

संचट्ररूपतां प्राप्त 
भोग्यमिच्छादिकं तथा । 

अनुत्तरम् -आदिवणलक्षणं परं रूपं स्वात्मनि 
भोक्तभोग्यभावमाभास्य परस्पयेन्मुख्यन संघट- 
रूपतां राक्ष सत्, "भोग्यम् इद्युच्यते, अन्यथा न 
भोक्तृत्व भोग्यत्वं च भवेत्-अन्योन्यापेक्षवात्तयोः, 
तेनाकारद्वयस्व संघहादाकारटक्षणं भोग्ये जात- 
भिति तात्पय॑म्, भोग्यं चार वक्तुमुपकान्तमिति 
प्राधान्येन तदेवोपात्तम्, एवमिच्छनमेषावपि स्वा- 
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त्मनि भोक्त भोग्यभावेन संघटमासाव्येषणोनता- 
त्मभोग्यरूपतामाप्ताविति युक्तमुक्तम् अतोऽत्र दी- 
घंनरितयं स्फुटं चान्द्रमसं वपुः"इति ॥ १८८- ॥ 

नन्वेवं भोग्यं॑तावदास्तां न कथचिदोषो; 
भोक्तुः पुनरनेकरूपतायामद्वयहानिः ~ इति स्वसि- 
द्वान्तभङ्ञो भवेत् ! इत्याशङ्कय इच्छदे भोँग्यत्वमे- 
वार्ति, न पुनभोँकतृतवम्, इति दशयति 

अनुत्तरानन्दभुवा- 
मिच्छाये भोग्यतां गते॥१८९॥ 

संध्यक्षराणासुदयो 
भोक्तृरूपं च कथ्यते । 

यद्यपीच्छार्दानां स्वापेक्षया भोक्तत्वमस्ति, 
तथापि अनुत्तरापेक्षया एषां भोग्यता विश्रा- 
न्तिमेति, तदा संध्यक्षराणामुदयः - सुष्टिभवेत्, 
'अनुत्तरानन्व भुवाम् इति बहुवचननिर्देशो व्यक्त्य- 
पक्षो ज्ञेयः, स चोदयो भोक्तप्राधान्ये भवेदिल्युक्तं 
'भोक्तरूप च कथ्यतः इति, अत एवात्र इच्छादय 
गुणभूतम्, अत एवानुत्तरेच्छादिसंघटह मयत्वावि- 
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दोषेऽपि अन्तःस्थानां संध्यक्षरेभ्योऽयमेव विशषः - 
यत्स्यक्षराणि गुणी तेच्छाकानि अनुत्तरपधा- 
नानि, अन्तःस्थास्तु गुणीभूतानुत्तरा इच्छादिभ- 
धाना इति; एवमनुत्तर एव एकः पारमार्थिको 
भोक्तेति सिद्धम्, स हि स्वपरकारलात्स्वात्मानि पर- 
मेयत्ववातांमपिन सहते - इति तस्य कथं भोग्यत्वं 
भवेत्, इच्छादिकं पुनरभोम्यमेवेत्यस्य भोग्य- 
स्वम् ॥ ९१८९- ॥ 

अत आह 

अनुत्तरानन्दमयो 
देवो भोक्तैव कथ्यते ॥१९०॥ 

इच्छादिकं भोग्यमेव 
तत एवास्य शक्तित । 

आनन्दस्य भोग्यत्वेऽपि अनुत्तराव्यातिरेकाद्धोक्- 
त्वमप्यस्ति, इत्यवयोतयितुमिहानन्दथहणं, “भो- 
ग्यसेवः इत्येवकारेण भोक्तुतव्यवच्छेदः, यद्पुनरेष- 
णाद्यपेक्षया भोक्तत्वसुक्तं तन्न पारमाथिकं - मोग्य- 
स्यैव सतः तथात्वेन कल्पनात् "ततः इति - भोग्य 
त्वात्, भोग्यत्वमेव हि राक्तित्व, यवभिप्रायेणेव 
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' शक्तयोऽस्य जगस्कुत्खं शक्तिमांस्तु महे्ेरः 1 

क्तम् ॥ १९० ॥ 

नन्वेवं पनरपि भोक्ता भोग्यं चेति दयमेवाप- 
तितम् ! इत्याशङ्याह 

भोग्यं भोक्तारे रीनं चद् 
भोक्ता तद्टस्तुतः स्फुटः ॥१९१॥ 

अतः षण्णां त्रिकं सारं 
चिदिष्युन्मेषणात्मकम् । 

इह भोग्यं तावद्रोक्तारमन्तरेण स्वात्माने सत्ता- 
मेव खब्धुं नोत्सहते, इति भोग्यतमपि तस्य कर्थं 
स्यात्, भोक्तार चेद्िश्नान्तं तम्दोक्तैवावशशिष्यते, > 
तदतिरिक्तं भोग्यं नाम किचित्,इति भोक्तैव साश्षा- 
दिजम्भते, न काचेदद्रयवादहानिः,षवं भोग्यात्म- 
दीघच्रयं भोक्रास्मनि हस्वन्नये प्रत्येकं विश्रान्तम् - 
इति हस्वज्रयमेव प्रधानभूतमिति तास्पर्यम, तदाह 
'अतः इत्यादि, चिदनुत्तरम् , उषिरिच्छा ॥१९१॥ 

नन्वेवमपि भोक्तरानेक्यादद्यवादहानिरिति 
तदवस्थ एव स दोषः ! इत्यारङ्थाह 

ड त्य 
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तदेव त्रितयं ब्रा 
विक 9 १; 

भरवस्य परं महः ॥१९२॥ 
(७ ५ 

तत्तरिकं परमेरास्य 
पू ५२७ ता (भने णो शाक्तः प्रगीयते । 

तदेव -समनन्तरोक्तमनुत्तरेच्छोन्मेषात्मकः; 
‹ त्रितयं › भैरवस्य - अनन्यापेक्षत्वासखणंस्य त- 
त्वस्य, पर ~ विश्ापूरकं राक्तं तेजः प्राहुः यतः 

'व इशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्येवावियुक्तता )' 

इत्याययुक्तयुक्त्या तदेव चिकं पूणं संघातं सत् पर 
मे्चरस्य स्वातन्त्यरक्चषणा शाक्तः सवेत्रेवेष्यते, 
यतोऽय वाच्यवाचकात्मनो विश्वस्य पररः, एत- 

न क 

दव (हू जक सवोक्चपण वतत इव्यसिषायः १९२) 

तदाह 

तेनाक्षिक् यतो विश्व- 
मतोऽस्मिन्ससपासिते ॥१९३॥ 

विश्वराक्ताववच्छेद- 

वन्ध्ये जातमुपासनम्। 
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८ 9 0 । यतस्तेन ्िकेण सवंभिदमाक्षिप्तम् अतोऽस्मि 
ज्ञेव स्वातन्त्यराक्तिमाचपरमार्थे बिके समावेदा- 
रालिनः 

०००९०००० वी सुखमिरोच्यते |` 

इत्याद्युक्त्या तद्वारेणेव अनवच्छिन्नस्वभावत्वा- 
तपरणे शक्तिमदूपेऽपि अयलेनेव समावेदो जायते 
इति वायाः ॥ १९३ ॥ 

सवं चेतदाक्षप्यमेतत्स्फारसारमपरिच्छेदय चेत्याह 

इत्येष महिमेतावा- 
क 

निति तावन्न रस्यते ॥१९५४॥ 

अपरिदिछन्नराक्तेः कः 
कुयार्छक्तिपारेटिर्दाम् । 

न शक्यते इति - अथोत्परिच्छेत्तुम् ॥१९४॥ 

अत एव च स एव भगवाननुत्तरः स्वस्वात- 
न्तयादधिश्वरूपतामाक्ः, इत्याह 

तस्मादनुत्तरो देवः 
स्वाच्छन्वयानुत्तरत्वतः॥१९९५॥ 
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विसर्गराक्तियुक्तत्वा- 
त्संपन्नो विश्वरूपकः । 

विसगेदाक्तियोगे स्वाच्छन्यमनुत्तरत्वं च हेतुः, 
स्वतन्त्रस्थेव हि पञ्चाविधक्कत्यकारितवादििसमे सा- 
मर्यम्, अनुक्तरस्यैव च शक्तिः विसगराव्दव्यप- 
देयेति, यदुक्तं पराक् 

अनुत्तरं परं धाम तदेवाङकलमुच्यते । 
विसर्ग॑स्तस्य नाथस्य कौलिकी शाक्तेरुच्यते ॥ ` 

इति ॥ १९५९ ॥ 

नन्वेवं विश्वरूपतायामस्यानेक्यं स्यात्, इत्य- 
दयहानिः † इत्याशङ्क्याह 

एवं पञ्चारादामश- 
¢ मेहेर्वर पूणंाक्ति महेश्वरः ॥१९६॥ 

विमरत्मेक एवान्याः 
कोर क 

राक्तयोतरेव निष्ठिताः । 
पथयारदामरां - आदि - क्षान्ताः, एक इति श- 

क्तिशक्तिमतोरमेदात्, नतु समनन्तरमेव राक्तीना- 
मपरिच्छिन्नत्वमुक्ततं तत्कथं तासां पञ्चाशदिति 
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नियतावच्छेदः संगच्छते! इत्याशङ्योक्तम् 'अ- 
न्याः राक्तयोऽरैव निष्ठिता इति, अन्या इति - त- 
त्सयोगवियोगसमुत्थाः (घटः पट इत्येवमादयः, 
अत्रैव निष्टिताः -पचाशतोऽतिरिक्तस्य परामश 
स्यानुपपत्तः ॥ १९६ ॥ 

अत एव चाधसाच्नागणनाक्रमेण एकारी- 
तिपदापि देवी वणपचाशत्येवान्तभौवयिष्यते, 
इत्याह 

एकार्ीतिपदा देवी 
हयत्रान्तभोवयिष्यते ॥ १९७ ॥ 

अच्रान्तभोवयिष्यते इति - एतच्निष्टतयेव प्य- 
वसाययिष्यते, यद्वक्ष्यति 

कालोऽधमानाः कादीनां चयखिशत उच्यते । 
मातरा हस्वाः पश्च दीवाष्टकं दिखिः ष्टृतं तु ट ॥ 
एकाशीतिमिमामधमाच्राणामाह् नो गुरः । 
यद्धशाद्गवानेकाङीतिकं मन्वमभ्यधात् ॥ 

एकारीतिपदा देवी शक्तेः प्राक्ता शिवासिको } 

इति ॥ १९७ ॥ | 

नन्वेवं परामशन्तराणामनच्रैव निशितत्ात्पथा- 
दादेव परामश मुख्या, इति पुनरपि नियतावच्छेद् 
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पवापतेत्! इत्याशङ्य अवच्छेदाधानासामथ्य यो- 
तयितुमवारतवत्वप्रकटीकाराय आमराविशेषाणां 
तत्तदुप!धियोगोत्थापित्वं दर्शायति 

एकामरांस्वभाव्वे 
राब्दराशिः स भैरवः ¦ 

आमरर्यच्छायया योगा- 
त्सेव रक्तश्च मातृका॥१९८॥ 

सा रशब्दरारिसघट्ाद्- 
भिन्नयोनिस्तु मारिनी। 

प्राग्वन्नवतयाम्ा- 
त्पृथग्वगस्वरूपिणी ॥ १९९ ॥ 

एकेकामररूढो त॒ 
सेव पञ्चारादास्मिका । 

एकः- आग्रश्यशरन्यत्वातैःसहायः,आमरनमा- 
मर्षः परामदीकः पमाता, तत्स्वभाववे पथाशतोऽ- 
पि वणानां संकखनया शशाब्दराशिरिति, भैरव! 
इति उ्यपदेदाः, आग्रर्येनापि योगात् “शक्तिरिति 
मात॒केति'च.सेव मातृका शव्दरारिसंघटाच्छक्ति- 
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शक्तेमदेक्यात्म्यलक्चणात् खवणारनाख्वत्परस्प- 
रमेलनात्,भिन्ना बीजेभदिता योनयो व्यञ्जनापि 
यस्याः सा तथाविधा सती, 'म' इति - वाच्यस्य 
प्रतियोग्यभावस्याछिनी विमरिका, मरूते - विनं 
स्वरूपे धत्त, माख्यति - अन्तःकरोति करस्नमिति 
च मािनीति व्यपद्यत, भिन्नयोनित्वादेव च 
अस्या बीजयोनीनां विसंस्थखत्वात् नादि-फान्त- 
त्वम्, प्राग्वदिति - षोडराकपचपञथचचकचतुष्कद्वये- 
करूपतया यथापवेम् , उक्तमित्यथः, तदुक्तम् 

क "नवधा वगंमेदतः | 

0 क भेदेन धंकिर क 

पृथग्वगेविभेदेन शताधकिरणोज्ञ्वला ॥ † 

इति ॥ १९९ ॥ 

तदेवमत्र वणंपथादातः प्रत्येकं भेदेन स्वरूप- 
मभिधाय अभेदेनापि अभिदधदेव तदनुषक्तमन्- 
जोदेशोदिष्टं मन्त्रायभिन्नरूपतमपि आस्यति 

इत्थं नादानुवेधेन 
परामडास्वभावकः ॥ २०० ॥ 

दिवो मातापितृ्वेन 
कतां विश्वत्र संस्थितः । 
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इत्थम् - उक्तेन वक्ष्यमाणेन च परकारेण.नादेन 
हकारात्मना राक्त्याःयोऽसावनुवेधः - तादात्म्याप 
त्तिः, तेन अनुत्तरः परमेश्वरः शिव एव 

अकारश्च हकारश्च दावेतावेकतः स्थितौ । 
विभक्तेनानयोरास्त मारताम्बरयोसि ॥' 

इत्याद्युक्त्या परमन्त्रतीयस्वभाव-अकारहकारा- 
त्मपरामशरूपो भवेत्, यतः स एव कर्ता पर- 
मात्रेकरूपो वणंपञाशदात्मनि विन्धत्र, मातापि- 
तुत्वेन सस्थितः- अनुत्तरविसर्गरूपतया भरस्फुरित 
इत्यथः ॥ २०० ॥ 

नन्वेवमपि भदेनेव वणेपञारातो रूपमुक्तं 
स्यात् नाभेदेन ! इत्याशङ्क्याह 

विसगं एव राक्तोऽयं 
दिवनिन्दुतया पुनः ॥ २०३॥ 

गर्मीकृतानन्तविश्वः 
श्रयतेऽनुत्तरात्मताम् । 

इह खट अनुत्तरस्य परमेद्वरस्य शाक्त एवायं 
विसगों - हकारपयन्तन स्थुलेन रूपेण पारस्फु- 
रण पुनः प्रत्यावृत्य रिवाबिन्दुतया निर्वेभागात्म- 

१८५ 
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परपरकारात्मषमात्रेकरूपतया कोडीकृतनिखिर- 
वाच्यवाचककटखापः सन्, अन॒त्तरात्मतां श्रयते - 

निर्विभागपरपरकारास्वभावविन्दुरूपतामाश्रयतेः 
येन "अहम् इति परामशां भवेत् - यदनुत्तर एवं 
हकारात्मदाक्तिरूपतामाभास्य स्वात्मन्येव अवि. 

१ 

भागषकाशरूपे विश्राम्यतीति मावः! यद्क्ष्यति 

'संवित्तौ भाति यद्धि तापि खट संविदा । 
तदेतत्वितयं उन्द्योगात्संघाततां गतम् ॥ 
एकमेव परं रूपं भेरवस्याहमासमकम् ` (३।२०७) 

इति ॥ २०१ ॥ 
नन अविभागपरप्रकारशविश्रान्तावेपि अहपरा- 

मरास्य मेदमयव्वमेवास्ति ? इस्याह 

अपरिच्छि्नविश्वान्त 
सारे स्वात्मनि यः प्रभोः ॥२०२॥ 

परमन; सर प्वाच्छ 

हयसंपत्तिरक्षणः । 
प्रभोः - अनन्तरस्य परमेदवरस्य,अनन्तजगन्म- 
हूतातिरये स्वाव्मनि यः'अहम्इति परामशः; स 
तियोगिभूतस्यपोद्यस्य इदन्तापरामरास्यापि 
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संभवात् द्रयसंपत्तिटक्षण उक्तो" भदनिबन्धन- 
त्वेन प्रातेभासते इत्यथः ॥ २०२ ॥ | 

नन॒ इह रारीरादावहंपत्यवमशंः सप्रतियो- 
गिवादद्धवतु नाम भेदनिवन्धन, परपमान्रात्मनिं 
पकार प्रवतमानः अतिरेकानतिरेकविकस्पोपहत- 
त्वात् प्रतियोगिनो [अप्रतियोगी] न तथा ? इत्याह 

अनुत्तरविसगौत्म- 
रिवशयक्त्यदयात्मनि ॥२०३॥ 

परामर्शो निभरत्वा- 
दहमिदयुच्यते विभोः 

अनुत्तरविसगात्मिके ये रिवदक्ती) तथोरदयं 
सामरस्यंभयत्र "रिव इति, शाक्तिरित्यपि'पुथक् परा- 
मरो नास्ति,तथावे हि प्रतियोगिनः संभावनामा- 
मपि भवेदिति भावः। एवंविधे परभरकारस्वभावे 
विभोः अनुत्तरस्यात्मनि निभरखात्परस्य कस्यचि 
द्पेक्चषणीयस्यावि्यमानसखेन प्रणंवात् 
 श्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीतितः।(अ.प्.२२ श.) 
इत्यादिदटरा अहमिति स्वास्ममाच्नस्फुरत्तारूपः प- 
रामक उच्यते - सवराखेष अविगानेन आभिधी- 
यते इत्यथः ॥ २०३ ॥ 
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नन भवत नाम स्वात्ममान्नस्पुरत्तारूपोऽहंप- 
रामर्रः, किमनेन नः पयोजनं, वर्णपचारातः पन- 
रभेदेन स्वरूपमनेनोक्तं न भवेत् ! इत्याशङ्याह 

अनुत्तरा प्रति 
हान्ता राक्तेस्वरूपिणी ॥

 २०९ ॥ 

भ्र वतयाह््ता हतारोषवि क क । कि 1 

नुत्तरे | > 
1/1 1 1 7 

अनुत्तरात् आदिबणोदानन्वादिपरामरशान्तरा- 
विभोवकारिखाच्छक्तिस्वरूपिणी, या हान्ता परसु- 
ति्हकारपर्यन्तेन स्थुखेन रूपेण स्फुरत्ताःसैव पुनः 
“आदिरन्त्येन सहेताः(पा० २।२।७२) इति नीत्या 
अकारहकारास्मना रूपेण्रत्याहृतं ग्भीकृतमरो- 
षमानन्दायमुतवीजपयन्तं विशं यया तथाभूता 
सती, अनुत्तरे निविंभागप्रकादात्मानि परस्मिन्रपे, 

येनाहपरामर जायते, येन 
_भरत्याहारनीत्या _ सर्वेषामपि वणानां 

परामशः स्यात् ॥ २०४ ॥ 
नन यदि पाणिनीयपक्रियया घत्याहारकमेणेव 

युगपत्सरवेषां वणानां परामर्शो विवक्षितः, तदकार- 
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हकारात्मनेव परामर्शीविरोषेण भवेत्; यन्त पुनरपि 
(अनुत्तरे एव विश्रान्तिः" इत्युक्तं तक्िमर्थम् १ 
इत्याशङ्क्याह 

तादद् वशवमन्तःस्य 

दाक्तो सानुत्तरे परे ॥ २०५॥ 
तत्तस्वामात सत्स 

विभुना सपु्टीकृतिः । 
यद्यपि अकारहकारात्मनेव रूपेण प्रत्याहा- 

रनीत्या समस्तवण॑परामशः सिद्ध्येत्, तथापि 
हकखात्मनो विश्वरूपायाः शाक्तेरनुत्तरकतकं संपु- 
टीकारं परदशेयितुमेवसुक्तम् । तथाहि 

शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स ~." ~. |' 

इत्यादिनीत्या विश्वं तावच्छक्त्येकात्मकं) राक्ति- 
रपि शक्तिमतः खड शक्तिरनन्याः इत्यादिनीत्या 
अनन्तर एव विश्रान्ता, अत एव च परस्परावियो- 
गात् राक्तिराक्तिमतोः, तत् राक्तिमदृपमप्यनुत्तरः 
तस्यां शाक्तावेवान्तःस्थम,- इत्यनुत्तरादेव राक्ते- 

रुदयस्तत्रेव च विश्नान्तिः+-इत्यतुत्तरेणेव विभुना 
नूनं शकेराद्यन्तयोगात्संपुर्याक्तिः ॥ २०५ ॥ 
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अत एव चागमोऽप्येवमित्याह 
तेन श्री्रीदिकाशाखे 

रक्ते संपुटिताकृतिः ४ २०६॥ 
अयाणां पराविरशक्तिप्रतिपादकानां राखाणा- 

मीदोति जीरिका श्रीपरा्रेशाका । यदुक्तं तत्र 
"तच सुट यजेद्वीरः पुनरेवासनं ततः । 
सपर कृत्य षष त॒ पश्चायजनमारभेत्॥"(परात्री° रशो.) 

इति ॥२०६॥ _ 
तदेवोपसंहरति 
संवित्तो भाति यदिव 

तत्रापि खद्धु संविदा } 
तदेतचिरितय इन्ट- 

 योगात्संघाततां गतम् ॥ २०७ ॥ 
एकमेव परं रूपं 

भेरवस्याहमात्मकम् । 
यदिदं हकरातम शक्तिरूपं विशं सवित्तावनु- 

तंरात्मनि परस्मिन्रपे भाति तत एवोदितमित्यथः। 
त्रापि एवंरूपतायामपि, संविदेव खट भाति 

नरे .नगत्मन्येव रूपे तदि्नान्तमितवर्थः यदुक्तम् 
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यत्रोदितमिदं चित्रं विश्वै यत्ास्तमेति च ॥ ` 

इति । तदेतत् सवित्तिविश्वं संविदेति तितं, 
नद्यो गात्परस्परसंघटात्संघाततां गतं मेनां 

मासं सत्, अहमिति परतियोगिभूतपरामर्शन्तरा - 
भावादकमेव पमातपमेयादिषकादाविश्रान्तिधाम - 
तया, परम् उच्छरष्ठ, भेरवस्य सवंभावनिर्भरतवा - 
दनन्यापेक्षिणः पृणवृत्तेः पकादोकवपुषः स्वात्मनो 
रूपं परविमशात्मा स्वभाव इत्यर्थः ॥- २०७ ॥ 

ननु 'परस्थाकुटस्य धाम्नः कोलिकी दाक्तिविं- 
सगं' इति प्रागुक्तं, सा च न राक्तेमतोऽतिरिक्तेति 
तस्यास्तदतिरेकेण पारिस्फरणमेव न युज्यतेः-इति 
का वातो पुनरपि तत्र विश्रान्तो ! इत्याशङ्क्याह 

विसगदक्तियां रोभोः 
सेत्थं सर्वत्र वतंते ॥ २०८॥ 

तत षव समस्ताञ्च- 

मानन्द्रसविश्रमः । 
या खट निःश्ेयसात्मपरभ्रेयःकारणस्य अक- 

छस्य धाम्नो विसगदाक्तिरुक्ता, सेवेत्थं वक्ष्यमाणेन 

भरकारेण, सवत्र वतते मना 
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श्रस्फ़रतीत्यथंः । यद्वरादेव वाच्यवाचकात्मा 
बा्योऽवमानन्दमयः समुञ्जृम्भते स्फारः॥ २०८॥ 

ननु बाह्यस्य सुखदुःखादिरूपत्वा दानन्दमयतव- 
[ ओं "७ 

मेव कथमुक्तम् ! इत्याशङ्ं गीतय तदेवो- 
पपादयति 

तथाहि मधरे गीते 
स्प्र वा चन्दनादिके ॥२०९॥ 

माभ्यस्थ्यविगमे यासो 

हृद्य स्पन्द्मानता । 
आनन्दशक्तः सवा 

यतः सहृदयो जनः॥ २१० ॥ 
इह खलु यस्य कस्यचन प्रमातः, गीतादों 

विषये यदा माध्यस्थ्यविगमः ताटरस्थ्यपरिहारेण 
तदेकतानता, तदा येयं हृदये विश्वप्रातिष्ठास्थाने 
बोधे, स्पन्दमानता तन्मयतया परिस्फुरटूपता, 
सेवेयमानन्दराक्तिरुक्ता सवशाचखेषु अभिहि- 
तेत्यथेः । यदुक्तम् 

 "भीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूटेस्तदात्मता ॥ ( विभे.७रशछो. 
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इति । भोगस्य सखदुःखायामाससाधारण्यम- 
नश्चवाना 

सा स्दुरत्ता महासत्ता देशकाला विशेषिणो । 
सेषा सारतया पक्ता हृदयं परमेष्टिनः 1 (इ.प्र.१।५।१८। ) 

इत्यादिमिरूपितस्वरूपा परिस्फरट्रपतेव “स्वा. 
तन्त्यामिति विमं इति आनन्द इति चः स्वेन्नैव 
उद्धोष्यते, यन्माहात्म्यादेव च जडोऽपि निखि 
खोऽयं जनः सचेतन इत्युच्यते, अत एव रोकेऽ- 
प्यानन्दातिशयकार्येव जनः'सह दय'इति प्रसिद्धि 
यद्यपि सवे एवायं विश्वप्रपञओ्च आनन्दशक्तिस्फारः 
तथापि स्फ़टोपटम्भादत्र तस्या एवसुक्तम्॥२१०॥ 

तदेव विसगेराक्तेरेवायं महिमा - यदियान्भेद्- 
भेदाभेदाभेदात्मा बिदवस्फारः, यदपाधिवशादेव 
विसगेदाक्तेरपि त्रेविध्यं, तदाह 

पूवं विसुञ्यसकरटं 
कृतव्य द्युन्यतानड ॥ 

चित्तविश्रान्तिसंज्ञोऽय- 
माणवस्तदनन्तरम् ॥ २११ ॥ 

दण्टश्च॒तादितदस्तु 
प्रोन्सुखत्वं स्वसंविदि । 
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चित्तसंबोधनामोक्तः 
दाक्तो्ासभरात्मकः ॥ २१२ ॥ 

तत्रोन्सुखत्वतदस्त 
सघट्रादस्तुनो हदि । 

रूढेः पूणतयावेदरा- 
न्मताचत्तख्याच्छव ॥. २१३२ ॥ 

प्राग्वद्धविष्यदोन्सुख्य- 
संभान्यमितताख्यात् । 

चित्तप्रख्यनामासो 
विसर्मः शाम्भवः परः ॥ २१९ ॥ 

रान्यता भावप्रक्षयात्मकं निष्कलं रूपं, तस्यां 
अनरे तदिखापकतवात्ताद्वेरुद्धे निखटे भावमये 
सकरे रूपे.पवेम् अनिदंपरथमतया वुत्त, वि 
सृज्यं न त॒ स्थाप्य सहायं वा, सकर प्रमातपमे 
यात्म ॒विदवं यत्र, एवंविधं यक्कतेव्यं तेन तेन 
रूपेण परिस्पुरणं, तदेव नाम चित्त 

“चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेष्यसंकोचिनी चित्तम् 
( प्र° ह° ५ स ). 
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इत्यादिनीत्या चितिचेत्ययोः संघदरूपं संकुचितं 
ज्ञानं, तस्य विश्रान्तिः भेदोन्मुख्ये परा काष्टा, 
तदभिधानोभ्ये मेदप्राधान्यादाणवो नरसंबन्धी 
हकारात्मा स्थूखो विसगः एतदनन्तरमपि दृष्टशचुते 
आदो यत्न, आदिथ्रहणात् स्पुटघ्रातायपि, एवविधं 
यत्तचराचरातव्मना प्रसिद्धं जगष्क्षणं वस्तु, तस्य य 
दात्मसंविदि प्रकर्षेणोन्मखत्वं यद्ययाहकभेदात्म 
सकटरूपापहस्तनेन निष्कटरूपताद्रेचनेन स्वा- 
त्मसंविदेकीभावेनावभासनं, तदेव नाम चित्तस्य 
संकुचितात्मने ज्ञानस्य,स्वात्मसविद्धिभान्तेः संबो- 
धः सम्यग्बोधः, तन्नामाय सक्ष्मो षिसजेनीयात्मा 
भदाभेदप्रधानः शाक्तो विसगं उक्तः तथा तत्र 
आत्मसविदि,उन्मखस्ेन तस्य जग्टक्षणस्य वस्त्- 
नोऽथांत्तयेव संघटहात्परस्परोन्मख्यात्तस्येव च वस्त- 
नो हृदि तत्रेव सविष्छक्षणे पारमा्धके रूपे, परो- 
हात्,रिवे चिदात्मनि बोधे, पूणंतया कतुताद्य॒त्तेज- 
नेन, भितस्य शुन्यादेः संकुचितस्य परिमितस्य 
समातगणीभावात्, य अआविदास्ततः प्राग्बदाणव- 
वद्धविष्यदपि यदोन्सुख्यं बहीरूपतया पारेस्फुरणः 

` तेन संभाव्यमाना येयं मितता संद्ाचेतज्ञानङ- 
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पता तस्या खयः संभाव्यमानस्यापि संकोचस्या- 
भावः, ततश्चित्तस्य प्रकर्षेण ख्यः संकुचितता- 
पासनेन पणतावरम्बनेन च स्वात्मसंविन्मात्रतया 
परिस्फुरणे, तन्नामायमभेदप्रधान आनन्दात्मा परः 
रोवो विसगेः। तदेवं पारमेदवरी विसगंशाक्तेरेव तथा 
तथा पारिस्फुरति,-इति नरशक्तिरिवात्मना अस्या- 
खेविष्यमक्त, तेन॒ यक्तसक्तं - यद्विसगराक्तिः 
सवेन्न वतत इति ॥ २१४ ॥ 

अत एव भगवताप्येवसुक्तमित्याह 

तच्वरक्नाविधानेऽतो 
विसर्भत्रेधसुच्यते । 

अत इति यथोक्तन्यायात् ॥ 
तदेव शब्दद्वारेण अथंदारेण च पठति 

हृत्पद्यकोदामध्यस्थ- 
स्तयोः संघट्र इष्यते ॥२१९५॥ 

 विसर्गोऽन्तः स च ्रोक्त- 
ध्वित्तविश्रान्तिखक्षणः। 

हितीयः स विसगेस्तु 
चत्तसबाधटक्षणः॥ २१६४॥ 
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एकीभूतं विभात्यत्र 
जगदेतच्चराचरम् । 

ग्राह्ययराहकमेदो वे 
किंचिदत्रेष्यते यदा ॥ २१७॥ 

तदासो सकट; प्रोक्तो 
निष्करः हिवयोगतः। 

ग्राह्यमाहकविच्छित्ति- 
संपूणग्रहणात्मकः ॥ २१८॥ 

तृतीयः स विसगस्त॒ 

हत् बोधभूः, तदेव बहिविकस्वरत्वात्पदं, तस्य 
गेदामध्यं परा काष्ठा, तत्रस्थो योऽयं चितिचे- 

त्ययोः संकुचितज्ञानात्मा संघटः, स एव चित्तवि- 
श्रान्तिनामा विसगंयोः रोवराक्तयोरन्तः ततीयः 
ग्रथमो वा आणव विसगेः, षकर्षेण भेद पधानत- 
योक्तः । द्वितीयः शाक्तः पुनः स विसगधित्तसंबो- 
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धनामा, यतोऽत्र चराचरं याद्ययाहकरूपमेतदिचि- 
च्रावभासं जगदेकीभतं विभाति स्वात्मसंविन्मा- 
अरूपतया परिस्फुरति, यतोऽसो शाक्तो विसर्गो 
ग्राह्ययाहकसेदावभासे सको विश्वमयः पोक्तः 
परनिःश्रेयसार्मश्रेयस्करस्वात्मसंविदेकीभावे पन- 
निष्करो विश्ोत्तीर्णो, येनायं सेदामेदपरधानः। 

ततीयः शेवः पुनः स॒_विसगः चित्तम्ख्यनामा 
यतोऽयं मद्यमाहकयोः -संविन्मा्रूढधा. येयं 
विच्छित्तिः जरः, तया सम्यक् शन्यादिनियताव- 
च्छेदाभावात्पण यदु्हणं, तदात्मकः परपकादा- 
रूप इत्यथः, अत एवेकीभावात्मकः स्वात्मसवि- 

कवक वि 2.8 1 [1 १५ भय अ ५८५४८ ॥॥ 1 

ग्मात्रावद्यरूपः) अत ष्प्व सृक््मः-बरमाज्करूपलला- 
पनी फनिसयान्स्कपकसतकद्यमकययनफकष्टतक 

रासवेयः, अत एव संभाव्यमानस्यापि संकचि 
ज्ञानरूपस्याभावादिज्ञानात्मा . पणज्ञानस्वभावः, 

अत एव परस्य कस्यचिदपि आकाङ्कणीयस्याभा- 
वाद्ात्मनिवतः स्वात्ममाघ्रविश्चान्तः, अत एव 

7नः:। तदेवं पारमेरी कोलिक्या- 

न चेतदस्माभिः स्वोपन्ञमेवोक्तमित्याह 
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निरूपितोऽयमर्थः श्री- 
दयोगीश्वरीमते 

तदेवाथंद्वारेण पठति 
सात्र कुण्डलिनी बीजं ` 

जीवभूता चिदास्मिका ॥२२०॥ 
तज धरवेच्छोन्मेषाख्यं 

त्रिकं वणास्ततः पुनः । 
सा पारमेदवरी संविन्माच्ररूपा विसगेदाक्तिरेव 

गर्भीकरितनिखिखविद्वतात् कुण्डटिनीडब्दव्यप- ` 
वेद्या अनच्ककखारूपा वाच्यवाचकात्मन्यच्न वि- 
इव्र अविव्यादेस्तत्कारणत्वे दरापास्ततवात् बीज- 
भता, तत्वेऽपि संविच्चिष्ठतरात्सवंग्यवस्थितीनां 
जीवभूता, नहि संविदसमन्तरेण किंचिदपि स्फुरोदि- 
ति मावः। तदुक्तं तत्र ` 

'या सा कुण्डलिनी सात्र जगदयोनिः प्रकीतिता । 
तुरिरूपा त॒ सा ज्ञेया जीवभूता जगत्यपि ॥ 
सीजरूपा समाख्याता चिद्रूपापि प्रकीतिता । 

इति । मात्रेत्यपपाटः- नद्यनेन कश्चिदप्यागमि- 
कोऽथः संग्रा्यो वतेते थवर्थोऽयमेतस्प्रयोगः; भ्रलयु- 

1 
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तासंगतार्थत्वमसाधुदाब्दत्वं च परसज्यते,-इत्यलं 
बहुना । तदेवंभूतायाश्च तस्याः सकादावनुत्तर- 
च्छाज्ञानास्यं परामरोत्रयं जातं, ततश्च परामर्रा- 
त्रथादुक्तवक्ष्यमाणनीत्या निखिरपरामशशानन्तरो- 
दयः । तदुक्त तत्र 

शक्तिच्ियसयुद्तिस्ततो बणंसयुदधवः ॥' 

इति ॥ २२० ॥ ¦ 
एतदेव विभजति 

आ इत्यवणादित्यादि- 
यावहेस्मिकी कटा ॥ २२१॥ 

ककारादिसकारान्ता 
विसगोत्पञ्चधा स च । 

बहिश्वान्तश्च हृदये 
नादेऽथ परमे पदे ॥ २२२॥ 

न्दुरात्मनि मृधान्तं 
हृदयाद्यापको हि सः। 

एक ‹इतिराब्दः स्वरूपपरामरंकः, अपरः 
 श्रकारे, तेनानुत्तरादानन्दो यथा जातः एवमि- 
च्छातः इरित्री उन्मेषाद्नता यावत्ककारादिः 
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सकारोऽन्ते यस्या एवंविधा हकारात्मा वैसर्भिकी 
का जाता, निखिलमेव वणजातमुदितमित्यर्थः। 
तदुक्तं तत्र 

अकारानात आकार इकारादी इति स्मृतः । 
ऊकार उकारास्स्यादकाराच नपुंसकम् ॥ 
एकार पेस्वरश्चेव ओकार ओकार एव चं । 
अकारश्च अ॒स्वारः अः विस्म इति स्मरतः ॥' 

इति । तथा 

ककारादिसकारान्ता दाचिशत्ताः कटाः स्मृताः ।' 

इति । मकारान्तेति वक्तव्ये ककारादीत्यत 
प्रभृति व्यञ्ञनरूपतं कवगेस्य च अकाराजन्म 
योतयितुमुक्तम् 'अकुहविसजनीयानां कण्ठः इ- 
त्यादिनीत्या कवगेहकारविसजनीयानामकारादेवो- 
त्पत्तिः। वेसर्गिकी करा इति सामान्येनोक्तेः परा- 
परो हि विसजनीयात्मा विसगेः कटाक्षितः। एतच 
सर्व विसगोदुत्पन्ने विसर्गं एव तत्तदामशत्मना 
पस्फुरित इत्यथः। स एव हि परघ्रमात्रेकरूपोऽदो- 
षविश्चकरोडीकारेण अनुत्तरहकारात्मना प्रस्फुरन्न- 
न्तवहीरूपतया नरश्क्तिरिवात्मतामाभासयेत् । 
तदुक्तं तत्र 

१६ 
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"तदेवं चिन्दुरुदिशे व्याप्तुवन्स जगस्स्थितः । 
अष्टाचिरशत्करभेदादिन्दुमाखा व्यवस्थिता ॥ 
बिन्दुना कमिताः सर्वे जआदिमान्त्यय॒ताः स्मृताः । 

इति । अत एवाह 'पचधा स चः इति । चो हेतो 
यतः स विसगं एव चिन्दुः विदिक्रियायां स्वतन्त्रः 
पमाताःबहीरूपतया हृ दये नरतया-बहीरूपव्वेऽपि 
अन्तारूपतायामेव विश्रान्तेः; नादे राक्तितया, अ- 
न्तारूपतया परमे पदे, दरावशान्ते शिवतया परस्फु- 
रन्प्चप्रकारः। अत एव रारीरेऽपि हयदयान्मृधौन्तं 
हत्कण्ठलखाटरक्त्यन्तद्वादशान्तेषु अथोदवस्थि- 
तः 1 एवं पञ्चधाव्वेऽपि अस्य वस्तुतचखेरूप्य एव 
पयंवसानम्,-इति न परवापरव्याहततं किव 
दाशङ्नाीयम् । नन्वेक एवासो कथं हृदादौ वतते! 
इत्याह “व्यापको हि स इति। यद्क्तं तत्र 

वाद्यात्मा ठ भवदर्का ह्यन्तरात्मा दतायकः 

वृतया हृद्यात्मा ठ नादात्मा त॒ चतथकः॥ 

 पवमत महावार पञ्चमः परमात्मकः 

“ विन्दुः पञ्चविधो देवि हण्डे तु ललाटके ॥ 
. . नासान्ते च तथा चान्त विन्डस्तनव व्यापकः ।2 . 

इति । तदेवमनुत्तरेव इयं पारमेश्वरी विसर्म- 
राक्तहंकारपयन्तं स्थर रूपमाभास्य पनरपि 
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स्स्वरूपाप्रच्यावादनुत्तरे स्वात्मन्येव विश्राम्यति, 
यदवययोतनाय पत्याहयतारोषविः पमात्रेकरूपः 
परमन्त्रवीयात्मा अयमहंपरामरशः 
 श्रकाशचस्यात्मविश्रान्तिरहभावो हि कीतितः ॥' 

( अजड प्र° सि० २२श्ो° ) 
इत्यादिसवेशाखेषु उद्धोष्यते, तदेव च परं तत्वं 
मातृकायाः, यदभिप्रायेणेव 
"न् विया मातृकापरा। (स्व. १११.१९.ज७.) 

इत्याययास्नातम् । एव परिन्ञानवतामेव च इयं 
योगिनां थक्तेस॒ुक्तिटक्षणां सिद्धि यच्छेत् ,अन्यथा 
पुनः तत्तद्राचकानुवेधद्ारेण हषंशोकादिरूपतामा- 
दधाना बन्धकारिण्येव पशुनाम्,-इति भक्तिसक्ति- 

 छक्षणफरायोगात् निष्फटेव भवेदिति पिण्डाथंः। 
तदुक्तम् 

सेयं करियास्मिका शक्ति; शिवस्य पञुर्वातिनी । 
वन्धयित्री स्वमा्गस्था ज्ञाता सिद्धुपपादिका॥ 

( स्पन्द्. ४ 1 १८ ) 

इति ॥ २२२- ॥ 
न केवरमेवमस्या एव संभवेत्, यावन्मननत्रा 

णघर्माणां सन््राणामपीस्याह 
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आदिमान्त्यविहीनास्त॒ 
मन्त्राः स्युः रारदथ्रवत् ॥ २२३॥ 

तु-रा्दश्चार्थ,आदिमोऽनुत्तरः,अन्त्यो हकारः,तेन 
मन्ता अपि अहपरामशरूपाभ्यामादिमान्त्याभ्यां 
विहीनाः तद्रपतेनापरिज्ञायमानाः, रारदश्रवत् 
स्थुः, अकिचितकरा एवेत्यथंः । तद्क्त तत्र 

५, 

आदिमान्त्यविहीनास्त॒ मख्योनिमजानतः । 
न ते सिद्धिकरा मन्ता निष्फलाः शरदश्रवत् ॥ 
खपुष्प निष्फलं यद्च्छककस्य विषाणकम् । 
वन्ध्यायाः प्रसवो देवि वस्य द्रवमेव च ॥ 
अभरिसक्ता यदा विप्रास्तदा एते तु निष्फलाः । 
आदिमान्त्यविहीनानि मन्बाणि च तथेव च ॥ 

{4०५ य 

निष्फलानि भवन्त्येवं पिवतो म्रगतृष्णिकाम् ।' 

इति । अन्यथा पनरहंपरामशौत्मकपरमन््रवी 
यात्मलवेन पारेन्ञायमानाः तत्तस्वकायंकारिण पवः 
भवेयरिति तात्पयाथः, यद्वक्ष्यति 

एतद्ूपपरामशषमकृन्निममनाषिलम् । 
अहमित्याहुरेषेव प्रकाशस्य प्रकाडाता ॥ 
एतद्वीयं हि सर्वेषां मन्त्राणां हृदयात्मकम् । 
विनानेन जडास्ते स्युर्जीवा इव विना हदा ॥ 
जकृच्निमेतद्रदयारूटो यकिचिदाचरेत् । 
प्राण्याद्वा विमृशेद्धापि स सर्वोऽस्य जपो मतः॥(४।२९४)} 
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इति ॥ २२३ ॥ 
अत एव च एतत्परिज्ञानमेव गुरोसंख्यं लक्षणम्, 

इत्याह `. | 

गुरोटक्षणमेताव- 
दादिमान्त्यं च वेदयेत् । 

पूज्यः सोऽहमिव ज्ञानी 
भैरवो देवतात्मकः ॥ २२४॥ 

अत एव स ज्ञानितादियोगात् योतनस्वभावो, 
विश्वनिभरोऽहमिव सर्वेषां पृञ्य इति भगवदुक्तिः। 
यदुक्तं तत्न 

"आदिं चैव तथा चन्त्यमाचा्यों यस्तु विन्दति । 
स भवेद्योगिसंवस्य पूज्यः पूज्यतरो भवे ॥ 
अच्छिदं तस्य कुवन्ति वन्ति च अनुग्रहम् । ` 
वरं तस्य. प्रयच्छन्ति पुच्वत्पाख्यन्ति च.॥ 
पूल्यः सवत्र जायेत अहं देवि यथा तव । 
स ज्ञानी वे वरारोहेस भवेत्साधकोत्तमः ॥ 
स्वेषाय॒त्तमः प्रोक्तो दैवज्ञः सवंसिदिद्ः ॥ 
स यतिः पण्डितश्चैव भैरवेशः प्रकीर्मितः ॥ : 

इति ॥ २२४ ॥ | 
अत एव च एवेविधो गुरुनं केवट स्वभावत 
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एव परिस्फुरत्परशक्तिवीयात्मनो मन्तरानेव वेत्ति 
यावत् यक्किचन खोकिकमपि ोकादि, इस्याह 

छोकगाथांदि यक्किचि- 
दादिमान्त्ययुतं ततः । 

तस्मादिदंस्तथा सवं 
मन्त्रत्वेनेव परयति ॥ २२५९॥ 

स खट गुरुः, तस्मात् निरातिरायन्ञानयागातः 
सर्वं यक्किचन बाह्यं श्छोकादि, तथा अर्हैपरामदो 
रूपत्वेन परामृशन्मन््रत्वेनेव 

मननं सषवेतच्वं बाणं संसायनुग्रहः 1 

इत्येवं-कायेकारितया साक्षात्करोति, यतस्तदपि 
आदिमान्त्ययुतमहंपरामशरूपमेवेत्यथः । नहि प- 
कारात्मपरपरमातरूपतामन्तरेण किचिदपि स्पुरे- 
दिति भावः । तदुक्तं तत्र 

'छोकगाथा तथा पत्तं गीतकं वचन तथा । 
स्वति दण्डकं चैव आदिमान्त्ययुता यदा ॥ 
तेऽपं मन्ता भवन्त्पव [क पुनस्तद्भहस्य त ॥: 

इति ॥ २२५ ॥ 
विसगेशक्तिरेव च इयान्विन्धस्फारः,-इति न 
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केवमस्मन्नयसहोदरेषु शाखेषु भगवता उक्तं या- 
वदितो बाह्येष्वपि, इस्याह 

@. (~ ( 

वस्गद्क्वन्चस्य 

कारणं च निरूपिता । 
एेतरेयाख्यवेदान्ते 

परमेरोन विस्तरात् ॥ २२६ ॥ 
परमेरोनेति गृहीतेतरीयकमुनिभूमिकेन, विस्त- 

रादिति निखिरस्यास्य हि मन्थस्य एतदेव प्राधा- 
न्यादभिषधेयमिति भावः ॥ २२६॥ 

तदेव अथद्वारेण संवादयति 

य्टोहितं तदभि्य- 
ही सूर्यन्दुविग्रहम् । 

अ इति बह्य परमं 
तत्संघट्रोदयात्मकम् ॥ २२७॥ 

लोहितं भकाडैकात्मकतवात् दीप्तं यदुत्तरं 
धाम तदेव परमातरेकरूपतवादभनेः, यच्चास्य वीयं 
ज्ञानकरियात्मा शाक्तः स्फारः तदेव परमाणपमे- 
याविरूपतया सूर्यन्दुविभहम् -इत्येवंरूपयोस्तयोः- 
छोहितवीययोः यः संघडः एेकास्म्य) तस्य 
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उदयः सततमेवानस्तमितत्वेन प्रस्फुरद्रपत्व, 
तत्स्वभावमिदम् अकारहकारात्मकशिवशक्तिसा- 
मरस्यरूपं परं बह्यमोच्यते, यतोऽयम्'अहम्'इति पर- 
पमात्रेकरूपः परः परामश उदियात्,यन्माहात्म्या- 
न्रिखिखोऽयं वाच्यवाचकात्मा सुष्टयवभासः स्यात् । 
यदीतम् 

अक्षर बह्म परम स्वभावोऽभ्यात्मसुच्यत। 

भतभावोद्धवकरो विसगः क्मसं्ञितः॥(गी.८अ.३ शो.) 

इति । एतदेव खरूपं भराग्वितत्याक्त, नं पुन- 
रिहायस्तम् । चथोक्रमे च यष्टोहितं पकान्नरस- 
रूपमातवं तदभ्चिस्तत्पारेपाकोऽन्नं, यद्रा सवेस्य 
आतवस्य यच्च वीर्यम् आनन्दफठं षष्ठयहपयायं 

'तद्यदेतदेतस्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गभ्यस्तेजः 
संभ्रयासन्येवात्मानं विभति "{एे०्ड०४।२) 

इत्यादितत्रत्योक्त्या तेजोमयत्वादाप्यायकताच 
सूयाचन्द्ररूपम्, अत एव धामच्रयात्मकत्वादेतवु 
भयमपि कुण्डगोखकादिशब्दव्यपदेदयं परं पावन, 
येनास्य 

| तचरावेःशक्तिसंगमात् ।*(२९।२५) 
इत्यादिवक्ष्यमाणनौत्या परमोपादेयत्वसुक्तम्, 
 तत्संघटादेव च नित्योदितं. परं बह्यापि नियते 
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देहादौ गृहीताहंभावं भवेत्, येनाथ खीपनपंसक- 
रूपादिः सगः, यदुक्तं तत्र ¢ ५ 

- यदेतख्खियां रोहितं भवत्यमेस्तदरपं तस्मात्तस्मात्न 
बीभत्सेत, अथ यदेतस्पुरुषे रेतो भवत्यादित्यस्य तद्रूपं 
तस्मात्तस्मान्न बीभत्सेत ॥ ' (शे° उ० ) 

इति, तथा 
ˆ अः इति ब्रह्म, तच्रागतमहमिति । (० उ०) 

इति ॥ २२७ ॥ 
अतश्च अस्येव विश्वं वेभवमित्याह 

४4 © 

तस्यापि च प्रं वीयं 
पञ्चभूतंकैरात्मकम् । 

९ $ 

भोग्यत्वेनान्नरूपं च 
दाब्दस्परारसात्मकम् ॥२२८॥ 

यदेतत्प्ानां पृथिव्यादीनां भतानामेशाशा- 
रूपं राब्दादिविषयपथ्कं, तत् तथोक्त रूपस्य परब 
हणः परं वीयम् 

'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं“ ॥ | 

इत्यादयुक्त्या विश्ववेभवात्मना परां कोटिं पाः 
राक्तः स्फार इत्यथः । ननु शब्दादि यये- 

(= 

तरस्फार एष तदस्य भक्रेकरूपलखात् तदपि तथेवं 
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किं न स्यात्! इत्या्ञङ्कयाक्तं 'भोग्यतेनः इति, नं 
तु भोक्तृत्वेन, अन्नरूपमिति न पुनरन्नादरूपम् ¦ 
चयोकमे च - रोहितवीयंसंघटादस्येव पा्भो- 
तिकरारीरादि पारयहः इति । एतच तत्रेव 

यो ह् वात्मानं पञथचविधमुक्तं वेद् यस्मा- 
दिद्ं सवसत्तिष्ठति स संप्रतिवित्पथिवी 

च (क 

वायुराकाश जपो ज्योतींषि ( ए० उ० ) 

इत्याद्युपक्रम्य | 
(तस्मायोऽन्नं च अन्नादं च वेद् अहमसिमिन्नन्नादौ जायते“) 
भव्यस्य अन्नमापश्च पृथिवी चान्नम् ।: (ए० उ० } 

इत्यादि बहुक्तम् ॥ २२८ ॥ 
ननु शब्दादयोऽस्येव स्फारः" इत्यत्र कि प्रमा- 

णम् ? इत्याशङ्क्याह 

राब्दोऽपि मधुरो यस्मा- 
हीयोपचयकारकः । 

तद्धि वीर्यं परं शयुं 
विसिसृक्षात्मकं मतम् ॥२२९॥ 

दाच्च इति राब्दादयः पापि हयाः सन्तो, 
यस्मात्परब्रह्मास्मनो वीयस्यु उपचयहेतवः, तदव- 
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हितचेतसां अ्लगिस्येव परसविड््छासः स्यात् 
इत्यथः । यदुक्तम् 

| का अ गीतादिविषयास्वादासमसोष्येकतास्मनः । 
योगिनस्तन्मयसवेन मनोरुूटेस्तदाव्मता ॥' (वि.भे.ऽ३शे.) 

इति । अनेनेवाभिप्रायेण भीषशस्तिभूतिपादेरपि 
ये ये भावा हादिन इह इश्याः सुभगस॒न्द्राकृतयः। 
तेषामनुभवकाले स्वस्थितिपरिपोपणं सताम्चां ॥' | 

इत्याद्युक्तम् । एवे यदि एषां परब्ह्मरूपतवं न 
स्यात् तत्तदवहितचतसां कथं नाम तदिकासो 
भवेदिति भावः । नन्वेवविधं तत्परं बह्म किं 
दान्त किं वा चित्रम् ? इत्याशङ्याह् - तद्धीत्यादि। 
हिरब्द आङङ्ानिवृत्यथः, पिसिसुक्षात्मकामिति 
निमित्साव्मकतवेन सदेव वत्तदि-वेचित्रयोहछास- 
स्वभावमेवेत्यथः । मतमिति स्वेषां, न पुनरत्र क- 
चिदपि विमति कतुं शक्नुयादित्यारायः ॥ २२९! 

एवमप्यस्य किं विन्धोत्तीर्णं रूपमुत विश्वम- 
यम् ! इस्याशङ्खयाह 

तद्रटं च तदोजश्च 
ते प्राणाः सा च कान्तता । 

तदेव तत्तदरपतया भस्पुरतीत्यथः। यदुक्तं त्र 
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स एषोऽखुः स एव प्राणः स एष भूतिश्च, हेण ०) 
इति, तथा 

सएष श्ल्युश्चवामरतं च । ( ठे०.उ० ) 
इति, तथा 
_ "एष् ब्रह्मैष इन्द एष प्रनापतिः) । ( दे० उ ०.) 

इति । गीतं च 
तदवर्थं सर्ववीर्याणां तदे बलवतां बलम् । 
तदोजश्वौनसां सर्व शाश्वतं यच वम् ॥ 

इति ॥ | 
` विश्वरूपतया चास्य स्फुरणे घक्रियाबन्धं 

दरोयति | 
तस्मादीयात्मजास्ताश्च 

¢ © ४७ वाय कमसु कथ्यते ॥ २३० ॥ 
दिकेषु र यज्ञादिकेषु तद्वरष्टौ ` 

@ सोषधीष्वथ ताः पुनः । 
वीये तच प्रजास्वेवं 

@ ॐ 

विसग विर्वरूपता ॥ २३१ ॥ 
भ्रजा इति खीपुमादिरूपाः, ताश्च प्रजा यज्ञा- 

दिकेषु कमसु; वीर्यं कारणं कथ्यते इति संबन्धः | 
` एवसुत्तस्त्रापि योज्यम्! तदिति यज्ञादिकं कर्म,ओ- 

1 
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षधीष्वन्नादिरूपासु, वीयं इति शकरेणितात्मनि । 
एवे परब्रह्मण एवाजवञ्जवीभावेन तत्तद्रूपतया वि- 
शकारणतवम्,इति तस्येव एतद्धि. रूपमिद्यक्तम्। 
“एवं विसर्गेऽपि विश्वरूपतेति। यदुक्तं तत्र॒ ` 

अथातो रेतसः संष्टिः, प्रजापतेरेव रतो देवा देवानां 
रेतो वर्ष, वर्षस्य रेत ओषधयः, ओषधीनां रेतो 
अन्नमन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः" । ( ए उ ० ) 

इति । तथान्यत्रापि 
अग्रौ प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्ययुपतिष्ठते ! 
आदिस्याजायते षृशिवषटेरन्नं ततः प्रजाः ॥१(म.स्म.३।७६) 
इति गीतं च 

'अन्नाद्धषन्ति भूतानि पज॑न्यादन्संभवः । 
यज्ञाद्धवति पजन्यो यज्ञः क्मसमुद्धवः ॥(गी.३अ.१४शो.) 

इति ॥ २३१ ॥ | 
तदेवं विसगंशक्तिरेव - तत्तदामरस्मना ` स्वा- 

त्मनि विदवरूपतामाभासयन्ती आगमेषु तत्तच्छ- 
ठद्व्यपदेदया भवतीत्याह 

दाब्दराशिः स एवोक्तो 
मात्रका साच कीर्तिता 

कषोभ्यक्षोभकतावेरा- 
न्माटिनीं तां प्रचक्षते ॥ २३२॥ 
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“स एषोऽषुः स एव प्राणः स एष भ्रूतिश्च'। देन्ड०) 
इति, तथा 

स एष मृव्युश्चैवास्रतं च । ( ए०उ०) 
इति, तथा .. 

"एष ब्रद्येष इन्द्र एष प्रजापतिः । ( एे० उ ० › 
इति । गीतं च 

"तद्वीर्यं सर्ववीर्याणां तदवे बलवतां बलम् । 
तदोजश्वौजसां सवं शाश्वतं हयचटं शवम् ॥ 

इति ॥ 
विशंरूपतया चास्य स्फुरणे पक्रियाबन्धं 

दरयति 
तस्माीयोतप्मजास्ताश्च 

® © € 

वीर्यं कममसु कथ्यते ॥ २३० ॥ 
यज्ञादि केषु २१ यज्ञादिकेषु तद्वृ्ठो 

सौषधीष्वथ ताः पुनः । 
वीर्ये तच्च प्रजास्वेव 

विसे विरवरूपता ॥ २३१ ॥ 
भ्रजा इति च्रीपमादविरूपाः, ताश्च भजा यन्ञा- 

दिकेषु कर्मसु, वीयं कारणं कथ्यते इति संबन्धः | 
एवसुत्तसत्रापि योज्यम् तदिति यन्ञादिकं कमं,ओ- 
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षधीष्वन्नादिरूपासु,वीयं इति ड॒करोणितात्मनि । 
एवे परब्रह्मण एवाजवञ्रवीभावेन तततद्रूपतया वि- 
चकारणतम्, इति तस्येव एतद्धि. रूपमिदयुक्तम्। 
“एवं विसर्गेऽपि विश्वरूपतेति"। यदुक्तं तत्र॒ 

“अथातो रेतसः सृष्टिः, प्रजापतेरेव रेतो देवादेवानां 
रेतो वर्ष, वर्षस्य रेत ओषधयः, ओषधीनां रेतो 
अन्नमन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः । ( एे० उ ० } 

इति । तथान्यत्ापि 
“अग्रौ प्रास्ताहृतिः सम्यगादिव्यसुपतिष्ठते ! 
अदिप्याायते बृिवषरन्नं ततः प्रजाः ॥(म.स्मृ.३।७६) 
इति । गीतं च 

'अन्नाद्धषन्ति भूतानि पज॑न्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्धवति पज॑न्यो यज्ञः कम॑सशुद्धवः ॥"(गी.३अ.१४शो.) 
इति ॥ २२३१ ॥ | 

तदेवं विसगंराक्तिरेव - तत्तदामरदास्मिना स्वा 
त्मनि विद्वरूपतामाभासयन्ती आगमेषु तत्तच्छ- 
ठद्व्यपदेदया भवतीत्याह 

दाब्दराशिः स एवोक्तो 
¢ (6 मातृका सा च किंता । 

स्नोभ्यक्षोभकतवेदा- 
न्मारिनीं तां प्रचक्षते ॥ २२२॥ 
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पदवाक्यायात्मना विभक्तानां स्थृखानां शब्दा 
नामविभागस्वभावः कारणात्मा राशिः, मातकंति 
पराभिः, 

सर्वेषामेव मन्त्राणां वियानां च यज्ञस्िनि । 
क क 

इयं यानैः समास्याता सवमन्तेषु सवदा ॥ 

इत्यादिनिरूपितेन स्वेन रूपेण अक्नाता माता 
इत्यर्थः । तदेवं स्वात्ममाघ्रावस्थानादक्षुब्धाया 
विसर्गशक्तेरागमिको द्विधा व्यपदेशो दर्दित 
क्षव्याथाः पनव्यपदेशान्तरमस्ति इत्याह क्षोभ्य 
त्यादि । क्चोभ्या योनयःक्षोभकाणि बीजानि तेषां 
भावः क्षुभिक्रियायां कतृकमेरूपः संबन्धस्तत्र य 
अवेदाः परस्परसघटहात्मा लोखीभावः,ततो भिन्ना 
वीजेभेदिता, योनयो व्यञ्जनानि यस्याः सा तथा- 
विधा सती, मालिनी-मट्ते विदवं स्वरूपं धत्ते 
इति विदवस्वरूपिणी इत्यथः ॥ २३२ ॥ 

ननु कथमेतावतेवास्या विदवरूपतम् ? इत्याह 

विसर्गोदयसुन्दरा ! 
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माखिनी हि परा शक्ति- 
निर्णीता विश्वरूपिणी ॥ २३३॥ 

अनत्तरषकाशात्मपरदाक्तिरूपा हि मालिनी तद 
9, 

दरिमभतदिवदक्तरूपयावाजयोन्यायां सुमापात्त 
मर सामरस्यं,तया योऽयं विसर्गोंदयः 

तेन तेन रूपेण परिस्फरणं, तेन सन्दरा निर- 
तिदाया, येन श्रीपवदाख्लादो विद्वरूपतमस्या 

निर्णीतम् ॥ २३२ ॥ 
नन एकेवानत्तरा परा संविदस्ति तदतिरि 

स्य अन्यस्य कस्यचित्सवेदयमानतायो गात्, तत् 
तदतिरेकेण शिवशक्तिरूपवव्मपि न युज्यते, का 
नवतो विर्वरूपताया ! इत्याशङ्याह 

एषा वस्तुत एकेव 
परस करस्य कषणा । 

रा मइद्यागन 

यामरुतवं प्रपते ॥ २३० ॥ 
एषा इत्यनुत्तरा संवित्, कख्यति शिवादिक्षि- 

त्यन्तं जगत्सुजति इति कारः भैरवः, तस्य क- 
षिणी स्वात्मायत्ततयावभासयन्तीत्यथः । नहि 
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तदिच्छामन्तरेण किंषिदपि परस्फुरेदिति भावः| 
यद्क्तम् 

भेरवरूपी काः सृजति जगच्कछारणादिकीटान्तम् । 
इच्छावशेन यस्याः सा ववं भवनाम्विके जयसि ॥ ` 

इति, किं तु प्रकाराविमशटक्षणमोपाधिकं मेदमव- 
भास्य यामलखतामेति, येन शक्तिरिति शक्तिमानिति 
च उ्यपदिद्यते, वस्तुतो हि न परकारादिमदः स 
वा तस्मादतिरिच्यते,-इति बहुश उक्तम् ॥ २२५॥ 

ननु ययेवं तहिं एतदेवास्तु, विद्वरूपतायाः 
पनः कोऽवकाशः † इत्याशङ्क्याह 

तस्य प्रत्यवमर्यो यः 

परिपूर्णोऽहमात्मकः । 
स स्वात्मनि स्वतन्त्रता 

हिभागमवभासयेत् ॥२३९५॥ 
तस्येति यामस्य, अहमात्मक इति 

असांकेतिकपरपरामश्चेरूपं इत्यर्थः । परिपूर्णं इति 
पारिमि्ये द्यस्य विकरदपरूपत्वं स्यादिति भावः। 
"विभागमिति विद्वरूपतामित्यथः ॥ २३५ ॥ 
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स, तथाववे चास्य परयन्व्यादिराब्दामि ध्यं 
भवेदित्याह 

विभागाभासने चास्य 
त्रिधा वपुरुदाहतम् । 

पयन्ती मध्यमा स्थूला 
वैखरीत्यमिशब्दितम् ॥२३६॥ 

अस्येति परावाभृषस्य अहमात्मनः परामर्सस्थ, 
0 ®. स्थूरेति अपरयोः परत्वं सृक्ष्मतवं चार्था्षितत, पर- 

स्या वाचः पुनरन्यानपेक्षं परत्वम्, इत्यस्याः परतरं 
रूप,सव हि परमेश्चरी स्वस्वातन्त्यादहीरूपताम- 
छलासयषुवाच्यवाचकक्रमान॒दयाद्विभागस्यास्फ- 
टत्वाचिल्योतिष एव प्राधान्या रूपतया पद्य- 
न्तादाच्दव्यपदेदया; तदन वाच्यवाचक कमस्य आ- 
सूत्रितवेभागव्वेऽपि स्फृरटास्फटरूपतेन बद्धिमा- 
त्रानष्टतया दरनपाधान्याट्र एद दययोरन्तराख्वर्धि- 
त्वन सध्यमापद्वाच्या; ततोऽपि स्थानकरणपरयल- 
वलात्तत्तद्रणकमोपय्रहाद्विभागस्य स्फुटत्वात् हदय- 
स्थेव . प्राधान्यात् विखरे शरीरे भवत्वाद्रैखरी- 
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राब्दाभिधेया,-इत्यस्या  विश्वरूपतावभासने 
त्रेविध्यम् ॥ २३६ ॥ 

एवंन केवलमासामेकेकस्य स्थुरुतवाविना त्रे- 
रूप्ये याव्पत्येकमपि,-इ्याह 

तासामपि त्रिधा रूपं 
स्थुरसृक्ष्मपरत्वतः । 

एतदेव वाक्यस्यापि स्थृटखोपक्रमं विभजति 

तत्र या स्वरसन्दभ- 
सुभगा नादरूपिणी ॥२२५५॥ 

सा स्थुटखा खट्टु परृयन्ती 
वणच्ज्रावभामर्तः | 

तत्र स्वराणां षद्धादीनां यः परस्परं लोरीमा- 
वात्मा सन्दभः, अत एव षड्धायेकतमत्वे नियतोऽ- 
नुद्धिन्नवणादिविभाग आलापः, तेन सुभगा माधु- 
यातिशयावाहादरूपा, अत एव प्राथमिकनादभा- 
त्रस्वभावा या वाक् साखडु स्थूखा पदयन्तीं 
भवतीति रोषः। ननु एवमात्मन आखापस्य स्था- 

५ 0 

-नवाय्वादिसघषोत्थखमपि संभवेदिति वेख्येव फ 
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न स्यात्† इत्यारङ्याह (वणौद्यप्रविभागतः' इति। 
वणीययपरविभागहेत॒कमेवास्या माधुर्य,यद्रल्लादेवात्र 
सर्वैषामासक्तिः-मधुर एव हि रोको रज्यतीत्यवि- 
वादः। अन्यत्र पुन्व॑णीदिविभागात्पारुष्यं, परुषे च 
न कस्यचिदप्यासक्तिस्तदियाननयोः स्वानुभव- 
सिद्धो भेद इति भावः ॥ २३७ ॥ 

तदाहु 

अविभागेकरूप्तवं 
माधुर्य शक्तिरुच्यते ॥२३८५ 

स्थानवाय्वादिघ्ोंस्था 
स्फुटतेव च पारुषी । 

तदेवमन्र आसक्तिभाजां योगिनां सहसेव सं- 
विन्मयीभावो भवतीत्याह 

तदस्यां नादरूपार्या 
संवित्सविधवृत्तितः ॥ २३९ ॥ 

साजाव्यान्तमं [तन्म] यीभूति- 
इगित्येवोपरुभ्यते । 

संवित्सविधवृत्तित इति मध्यमादिवहद्रूप-~ 
तया दुरदुरमनुद्छसात्, अत एव 
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इत्या्यन्यत्रोक्तम् ॥ २३९ ॥ | 

नु केषांचिद्वीतादाववहितचेतसामपि न तन्म- 
(0 

यीभावो भवेदिति कथमेतदुक्तम् † इत्याशाङ्कयाहं 

येषां न तन्मयीभूति- 
स्ते देदादिनिमज्जनम् ॥२४ ०॥ 

अविदन्तो मभ्रसंवि- 
न्मानास्त्वहदया इति । 

लोके हि सातिरये गीतादो विषये तन्मयीभा- 

वेन सचमत्काराणां (सह दया इति, अन्यथा 

'परह्दयगाः [अह्यदयाः] इति प्रसिद्धिः ॥ २४० ॥ 

एवं पञ्यन्तयाः स्थूलं रूपं विचायं मध्यमाया 
अप्यभिधत्ते 

यत्त॒चमोवनद्धादि 
किंचित्तत्रेष यो ध्वनिः ॥२४१॥ 

स स्फुटास्फुटरूपत्वा- 
न्मध्यमा स्थुटरूपिणी । 

तत्र चमीवनद्धे शरदङ्घादावेष यो ध्वानिः करा- 

धातादयुस्थः षडजा्ेकतमरूपत्वेन अभिव्यक्तः 
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पूवपिक्षया स्फुटो वणादिविभागानुदखसाचास्फुटः 
अत एव मध्यमादाब्दव्यपदेदयः ॥ २४१ ॥ 

तदेवमच्राविभागांशस्य सद्धावान्माधुयंमपि 
संभवेदिति खोकस्याप्यत्रासक्तिः, इत्याह 

मध्यायाश्चाविभागांश- 
सद्धाव इति रक्तता ॥ २५२॥ 

अविभागस्वरमयी 
यत्र स्यात्तत्सुरञ्जकम् । 

ननु किमियमपि पदयन्तीवदासक्ति जनयेत् ! 
इत्यारङ्घाह अविभागेत्यादिः यत्र कचिदविभाग 
स्वरमयी अथाद्राक् स्यात् तस्सुष्टु रञ्जकमासक्ति- 
जननयोग्यमित्य्थः । तेनात्राप्यासक्तया तन्मयी- 
भावो भवेदिति भावः । अनेनास्या अपि वेखरीतो 

भेदः सूचितः ॥ २४२ ॥ 
नन्वविभाग णवासक्तो निमित्तमित्यत्र कि 

पमाणम् { इत्याशङ्क्याह 

अविभागो हि निवरत्ये 
दृश्यतां ताटपाठतः ॥ २५२ ॥ 
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किखाव्यक्तध्वनो तस्मि- 
न्वादने परितुष्यति । 

अविभाग एव हि निवृतिनिमित्त दद्यतां 
साक्षाच्ियतामिव्यथः । नहि -दृष्टमट्ं भवतीति 
भावः, किटेति हेतो, यतस्ताखानां चश्चप्रटादीनां 
पाटं गानमाभ्नित्य अव्यक्तष्वन्यात्माने तस्मिन्न- 
विभागरूपे वादने अथोत्सरवोऽप्ययं छोकः परितु- 
ष्याति निवृति भजत इत्यथः तेना स्वानुभव एव 
रमाणमिति तात्पयम् ॥ २४३ ॥ 

एवे मध्यमायाः स्थरं रूपसुक्ता वैखर्या 
अप्यभिधत्ते 

या तु स्फुटानां वणाना- 
सुत्पत्तो कारणं भवेत्॥ २४०॥ 

सा स्थुखा वेखयी यस्याः 
कायं वाक्यादि भूयसा । 

` स्फुटानामिति परस्परवेरक्षण्यावस्थानेन श्रो- 
जकण्यमानानाम् अत एव पारुष्यादन्र छोकस्य 
नासक्तिः ॥- २९५१४ ॥ 
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एवं स्थरं भेदत्रयममिधाय सृक्ष्ममप्याह 
अस्मिन्स्थूखत्रये यत्त- 

द्नुसन्धानमाद्वत् ॥ २४९५॥ 

पृथक्पृथक्तलितयं 
सृक्ष्ममित्यभिराब्यते । 

॥ अस्मिन्समनन्तरोक्तं स्थरे भेदत्रये यवाय 
जिगासाव्यात्मेच्छारूपमनुसन्धानं, तदेव पृथक् 
पृथक् पदयन्तीमध्यमावेखरीगतं सूक्ष्मं भेदत्रय- 
मुच्यते ॥ २४५ ॥ 

एतदेव क्रमेणो वाहरति 
षड करोमि मधुरं 

वादयामि घ्रवे वचः ॥ २५६ ॥ 
तेन जिगासाविवादयिषाविवक्षाव्मकानसन्धा- 

नत्रयरूपमेतत्स॒क्ष्मं भेदत्रयमिति तात्पयोथः २४६॥ 
किं चात्र प्रमाणम् ? इत्याशङ्ाह 

घु यगवानस्न्वान 

त्रयं सवेयते किर । 
सवेव्यते इति स्वान॒भवसिद्धमेतदित्यथंः ॥ 
एवं सूक्ष्मं भेदत्रयसुक्ता परमप्याह 
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एतस्यापि त्रयस्यायं 
यद्रूपमनुपाधिमत् ॥ २५७ ॥ 

तत्परं त्रितये तत्र 
रिवः परचिदात्मकः । 

एतस्य जिगासाययात्मनोऽनुसन्धानच्रयस्यापि 
यदनुपाधिमत् - जिगासाद्युपरञ्चकरहितमायं रु- 
पमिच्छाया अपि पूवेकोरिभूतं संवित्तत्वं, तदे तपरं 
भेद्यम् । नन्वनुपाधिमाति अत्र संवित्तच्वे भेद- 
स्यावकारामाच्रमपि न संभवेत् तत्कथमन बिरूपः 
त्सुक्तम् ! इत्याशङ्क्याह ८ रिवः पराचिदात्मकः" 
इति । परचिन्मा्ररूपरिवेकास्म्येनान्न पदयन्त्या- 
दित्रयमवभासत इत्यथः, यदक्तम् 
-स्वामिनश्चात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम् । 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामर्ैः प्रवर्तते॥ 'ई.म.९।५।२० 

इति ॥ २४७ ॥ 
(९ ५ ननु परस्य निरंशस्य भकारस्य विभागेन 

पकारानमेव नोपपद्यते, तत्रापि ओेरूप्ये किं निमि. 
तम् ! इत्यारङ्याह 
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विभागाभासनायां च 
सुख्यास्तिसरोऽत्र शक्तयः ॥२०४८॥ 

कास्ताः ? इत्याह 

अनुत्तरा परेच्छा च 
परापरतया स्थिता ) 

उन्मेषदाक्तिज्ञानाख्या 
त्वपरेति निगयते ॥ २५९॥ 

हस्वत्रयमेव च भैरवात्मनः परस्य तत्वस्य 
रक्तरूपतया पर्वं निर्णीतम्, तदुक्तम् 

अतः षण्णां त्रिकं सारं चिदिष्णुन्मेषणार्मकम् । 
तदेव त्रितयं प्राहूुभेरस्य पर महः ॥', (३।९२) 

इति ॥ २४९॥ 
इदानीं विभागाभासनमेव पपथयति 

क्नोभरूपाट्पुनस्तासा- 
मुक्ताः षट् संविदोऽमराः। 

तासामिति तिसृणां शक्तीनां श्चुव्धं रूपमाधि- 
त्य, पुनः षट् उनतान्ताः संविदः प्वसुक्ताः, ताश्च 
्षु्धत्वेऽपि स्वस्वरूपापच्यावादमलाः, अतं एवं 



२३४ श्रीतन्त्राटोकः 

च परस्परसंघटेन संषिदन्तरावभासनेऽपि योग्याः। 
तदुक्तम् 

“स्वराणां षटुमेवेह भ्रलं स्याद्र्णसन्ततौ । 
षड्देवतास्तु ता एव ये सख्याः सूयरमयः ॥ ( ३।१८४ ). 
इति ॥ 

अत आह 

आसामेव समावेशा- 
क्कियाराक्तितयोदितात् ॥ २५० ॥ 

संविदो हादश भोक्ता 
यासु स्वं समाप्यते । 

तासामेव षण्णां संविदां कियाराक्तितयोदितेन 
परस्परसंघष्ेन दादरा संविदः परोक्ता: - षण्ठवर्ज 
सन्ध्यक्षरादिरूपोपयहास्स्वरदादद्याकात्मनावभा - 
सिता इत्यथः। एतास्वेव च संवित्सु वक्ष्यमाणनी- 
त्या भ्रमेयादिकमेण परमाच्रन्तमवस्थितत्वात् अ- 
तोऽतिरिक्तस्य चाभावात् सवस्य परिपर्तिः भ्यास 
सवं समाप्यते!इति । इयदेव च मुख्यं राक्तिचकरम्- 
अध्रेवोक्तवक्ष्यमाणनीत्या राक्यन्तराणामन्तर्भा 
वात् ॥ २५० ॥ 

` तदाह 
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एतावदेवदेवस्य 
मुख्यं तच्छक्तिचककम् ॥२५१॥ 

एतावता देवदेवः 
पूणराक्तिः स भेरवः। 

एता एव द्वादशापि संविदः कमदश्चनादो 
अन्वर्थेनापि अभिधानेन दर्िताः+-इति ददयितु- 
माह 

परामरात्ममकत्वेन 
विसगोक्षेपयोगतः ॥ २५२ ॥ 

इ यत्ताकट्नाञ्ज्ञाना 

ताः प्रोक्ताः काटिकाः कचित् । 
“कर शाब्दे कल किरु बि क्षेपे" कर संख्याने 

"कर गतो' इति धात्वथानुगमात्रमेण करयन्ति 
परासुरान्ति, क्षिपन्ति; विसृजन्ति संहरन्ति 
च गणयन्ति जानते चेति काल्यः, ता एव 
कालिकाः ॥ २५२ ॥ 

न केवरमेताः कमदरोना दावेवोक्ता यावदस्म- 
न्नयसहोद्रेषु शाखेष्वषीत्याह 
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श्रीसारशाखे चाप्युक्तं 
मध्य एकाक्षरां पराम्.॥२९५३॥ 

पूजयेद्धेरवात्माख्यां 
योगिनीदादश्चावृताम् । 

सारशाखे इति श्नीत्रिकसारे, यदुक्तं तत्र 
पर त्वकाक्षरय मध्यं शखङ्न्दन्दुखुन्दराम् । 

चतुथ्चजा चदठवक्रा यामनदद्धादशशाबृताम् ॥ 

इति । भेरवात्मास्यामिति वि्वस्थान्तवंहीरूपः 
तया, पालनपुरणास्मकात्'परा इत्यन्वर्थानुसरणा- 
त्प्णेनात्मना समन्तात्ल्याति अवभासते इत्यर्थः 
काडेकनां च योगिनीत्यनेन नासमान्न एवायं 
भेदो न वस्तुनि इति,सूचितम्। तत्तदनुत्तराद्याम- 
शरूपत्वमप्यासां संविदा श्रीतिकसार एव भङ्कया- 
भिहितम् । तत्र हि 
ह अथातः संप्रव्णमि वागििधानमनुत्तमम् 1 

इति वाच्च एव प्राधान्यसुपन्छम्य 
-तदीजं ठ विमितं वै स्वरैदादश्चभिः कमात् । 
ताश्चैव तु तथा देव्यः. **॥ 

इत्याद्युक्तम् । एतच्च राक्तोपायाहिक एव वितत्य 
विचारयिष्यते,-इति नेहायस्तम् ॥ २५६ ॥ 
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आसां च यस्पोक्तं मुख्यत्वं तदेव पपथयति 

ताभ्य एव चतुःषषि- 
पयन्तं राक्तिचक्रकम् ॥२९५९॥ 

एकारतः समारभ्य 
सहसरं प्रवर्तते । 

तासां च इत्यभेदेन 
नामानि बहुधागमे ॥२९५५॥ 

उपासाश्च यादेत 
व्यामिश्राकारयोगतः। 

श्रीमलेिरसे तच 
कृथितं विस्तराद्रहु ॥ २९९६॥ 

इह नो ठिखितं व्यास- 
भयाचानुपयागतः। 

आगम इति सामान्येनाक्तेः श्रीमल्रेरिरसं 
इत्यनेन विषो दर्दितः, तत्तत एव प्रथमपट- 
खादेतदनुसतव्यमिति भावः ॥ २५६ ॥ 

ननु यद्येवं तदधोराद्याः सृष्टयादिक्रमेष्वप्यव- 
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स्थिता याः राक्तयः, किमासामेव स्फारोनवा !? 
इत्याराङ्मयाह 

ता एव निमंखाः शुद्धा 
अघोराः परिकीर्तिताः ॥२५५५॥ 

घोरघोरतराणां त॒ 
सोतृत्वाच तदातिमिकाः। 

सृष्टो स्थितो च संहारे 
तदुपाधित्रयाल्ये॥ २५८ ॥ 

तासामेव स्थितं रूपं 
बहूधा प्रविभञ्यते । 

परक्षोणमरत्वेऽपि उद्रिक्तदष्िया इल्युक्तं "नि- 
मेखाः श॒द्धाः इति । तस्य सुषटयादयात्मन उपाधि- 
नयस्य अत्ययोऽनाख्यं, यथेवासां द्वादशानामपि 
संविदामनाख्यक्रमे रूपं प्रविभक्तं तथेव सुष्टथादि- 
क्रमेष्वपीति समुबितत्वमभिधातुं "तदुपाधिच्रया- 
त्यय इत्युपात्तम् ॥ २५८ ॥ 

ननु अनाख्यक्रमे योऽयं सृष्टवायाव्मन उपाधि - 
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त्रयस्य अत्यय उक्तः स किं पागभावरूपः पध्वंसा- 
भावरूपो वा ! इत्याशङ्कयाह 

उपाभ्यतीतं यद्रूपं 
तद्धा गुरवो जगुः ॥ २५९॥ 

अनुद्धासादुपाधीनां 
यदा ्रशमयोगतः। 

अनुद्छासादिति भरागभावरूपात्, भरक्रोरो हि 
निस्तरङ्जरधिप्रख्यं परं त्वं, यतः स्वस्वात- 
न्ध्यादाद्योन्स॒खतायासुपाधीनासुहछासः स्यात्, प्रदा 
मयोगत इति पध्वंसाभावरूपात् ॥ २५९ ॥ 

प्ररामो हि द्विधेत्याह | 
प्ररासश्च दधा शान्या 

हठपाकक्रमेण तु ॥ २६० ॥ 
अटंग्रासरसाख्येन 

सततं उ्वरनात्मना । 
दान्त्येति शान्तेन मधुरपाकक्रमेण गुवाया- 

राधनपूर्वं समय्यादिवदीक्षासाधनेन तत्तान्नित्यने- 
मित्तिकायनुष्ठाननिष्टतया देहान्ते सृष्टयादय॒पा- 
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धीनामत्ययो भवेदिस्य्थः। शान्तिः पुनः खारतिक 
एव सुष्टयाद्युपाधीनां प्रशमो न वाच्यः) तथात्वे 
हि शाखरोपदेदादेरानथंग्यं स्यात् स्वरसत एवो- 
पाधीनां कादाचित्कस्य प्ररामस्याभावात्; तथा- 
ठम् अव्यर्थ सार्वास्म्येन, यः सृष््यादीनां यासः 
स्वात्मसात्कारस्तत्र रसो गृध्नुता तक्वेनाट- 
यसभेरवादावाख्या यस्य, अत एव सततमवि- 
च्छिन्नितया उवरन् यथायथं दाद्यनिष्ठतया दीप्य 
मान आत्मा स्वरूपं यस्य, एवंविधेन इहटेन 
कऋमव्यतिक्रभरूपेण सङृद्पदेशास्मना बलात्का- 
रेण यः पाकः चिदभिसात्कारः, तस्य कमः 
परिपाटी, तेन सृष्टथाद्युपाधीनामत्ययो. भवेत् 
इस्य्थः। इह खद ॒सरवेषामेव सृष्टयाद्युपाधेत्र- 
यास्यय एव समभिदषणीयः)-इति तत्कायक्षम : 
कश्चनोपायविशेषोऽवद्यानुसन्धातव्यः, स च तिधे- 
पयुक्तं; तच्र यो नामानुद्छास एवोपाधीनामुक्तः 
स ॒दृरापास्तः, समुदछसितानामेवेषामत्ययस्य्टः) 
शान्स्याख्यश्च उपायविदोषो ययपि रनः रने 
हन्ते तदस्ययक्षमः तथापि स मन्वदाक्तिपाता- 
धरिकारेण -प्रवत्तः,-इति तीन्रराक्तिपाताधिकारेण 
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तृतीयस्य हटपाकथरामस्येवोपायविशेषस्योपदेरो 
युक्तो येन सरिव्येवोपाधिविगटनं भवेत् ॥ २६० ॥ 

तदाह 

हटपाकम्ररामन 
यत्ततीयं तदेव च । 

उपदेशाय युज्येत | 
भेदेन्धनविदाहकम् ॥ २६१ ॥ 

युज्येतेत्यत्र हेतुः “भेदेन्धनवि दाहकम्: इति । 
अस्थेव हि सहसेव भेदविदापने परं सामर्थ्यमिति 
भावः ॥ २६१ ॥ 

अत आह 

निजबोधजटरहूतभथुनि 
भावाः सर्वे समर्पिता हठतः 

विजहति भेदविभागं 
निजश्राक्त्या तं समिन्धानाः २६२॥ .. 

१.६ 
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सवं एव हि सृष्टयादयो भावा बोधाञ्चौ हठेन 
समर्पिता भेदविभागं विजहति, बाधेकरूपतया 
परिस्पुरन्तीस्यथंः । नतु यदि नाम स्वे भावा- 
स्तत्तद्रपतया बोधाद्तिरिक्तास्तस्किमिति तवेकर- 
पतया परिस्फुरन्ति † इत्याशङ्याह 'निजशक्तया 
तं सभिन्धानाः इति । तेऽपि बोधरूपतया निज- 
शक्तया तमेव बोधमुदीपयन्तोऽवभासन्त इत्यर्थः । 
अबोधरूपत्वे हि तेषामवुध्यमानत्वमेव भवेदिति 
भावः ॥ २६२ ॥ 

नन्वेवं किं स्यात् ¡ इत्याशङ्य 

हटपाकेन भावानां 
र + 

रूपे भिन्ने विखपिते । 
अश्नन्त्यगतसाद्भुतं 

विश्वं संवित्तिदेवताः ॥२६३॥ 
चिद्श््युद्टोधनपृवं हटपाककमेण सृष्टयादीनां 

भावानां भेदस्य विखापनात् अमृतसान्रूतं बोधै- 
करूपतामापन्नं सत् विश्वं, संवित्तिदेव्यः करणेश्व- 
्योऽक्न्न्रि परबोधेकरूपतया परामृरान्तीत्यर्थः । 
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अथच रोकरिको भोक्तभोग्यव्यवहारोऽपि अच्राक्षि- 
;, तद्विरिष्टतवेनेव पकतस्याथस्यावगतेः॥२६३॥ 
ततोऽपि किम् ? इत्याह 

तास्तृक्ताः स्वात्मनः पूर्ण 
हदथकान्तश्ायिनम् । 

चिष्टयोमभेरवं देव- 
मभेदेनाधिरोरते ॥ २६४ ॥ 

ताश्च संवित्तिदेवतास्त्रताः परबोधेकरूपता- 
सादनेनानन्यापेक्षाः सत्यो ह दयेकान्तरायिनं 
सारभूतपरामशेकविधान्तम्,अत एव पणंमनन्या- 
काष्म्, अत एव च देवं योतनेकसत्वं, चिद्थोम- 
भेरवं परप्रकाशात्म परं तच्छं, खात्मनः खखरू- 
पस्याभेदेनाधेरोरते तदेकरूपतया परिस्फरन्ती- 
त्यथः । अथ चात्र पर्ववछ्छोकिकनायकव्यवहार 
आक्षिप्तः ॥ २६४ ॥ 

नन्वासां चिदात्मनि परस्मिन्रूपे विध्ान्ततात् 
तदतिरिक्तस्यान्यस्याभावात् द्वावदाविधं रूपं कत- 
सत्यम् ! इत्यागङ्धाह ` | 
` पृ 5० पुण्जनकङ्छमिति बा ` ̂  
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एवं कृत्यक्रियवेशा- 
न्नामोपासाबहुलतः । 

आसां बहुविधं रूप- 
मभेदेऽप्यवभासते ॥ २६९५ ॥ 

कृत्यं सूपाद्याखोचनादि, नाम ॒चक्षुरादिदेवे 
तादि, उपासा रूपायालोचनात्मवत्तिविखापनादि 
रूपा । अभेदेऽपि बहविधमवभासतः इत्यनेम 
कास्पनिकत्वमक्तम् ॥ २६५८ ॥ 

ननु यदि छृत्यादिभेदादासां बहुविधत्वं तदू. 
पाश्ारोचनात्मङकत्यमपि इादराविधमेव तदति- 
रिक्तस्य कृत्यान्तरस्याभावात्,ः-इत्यासां दादश- 
विधादेव रूपाह्यूनमधिकं वा रूपं न स्यात्,-इति 
(ताभ्य एव चतुःषष्टेपयन्त दात्तचक्कम् (३।५५) 

इत्यादि कथमुक्तम् ? इत्याराङ्धाह 

आसामेव च देवीना- 
मवाषदपयामतः 

-एकष्टित्रिचतुष्पञ्च- 
` षटृसप्ताषटनवोत्तरेः ॥ २६६ ॥ 
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रुद्राकान्यकरासेना- 
प्रभतिर्भेदविस्तरः। 

आवापः संक्षेपः, उद्रापो विकासः आस्तामेव हि 
स्वस्वातन््यात् कमर्वदनवरतं संकोचविकाससं. 
भव इति भावः । उत्तरे दद, अन्ये अयोदश, 
कराः षोडशः, सेना अष्टादशाक्षोहिण्यः॥ २६६ ॥ 

तदेवं ्रसक्तानुप्रसक्तयागतमेतदपसंहरन्पङ- 
तमेवावतारयति 

अटमन्येन बहूना 
प्रकृतेऽथ नियुञ्यते॥ २६५५॥ 

अन्येनेत्यवान्तरेण शाम्भवोपायग्रतिपादनेन, 
तस्य हि मुख्यतया विश्चित्मतिबिम्बलादिना 
त्रिधा रूपं निरूपितं येन॒ तदुपासन्नानां क्षटिवये- 
वाविकल्पस्वरूपावातिः स्यात्; तदनेकषमेयसंकु- 
खुतया विश्वचिसतिनबिम्बत्वायेवोपदेदया मा 
विस्माषः+-इति तदेव तान्प्रति संक्षेपेणोच्यते, 
इत्याह “कृतेऽथ नियुज्यते इति ।अथेत्यानन्तये, 
तदितोऽनन्तरं धञरतं विश्वचित्परतिविम्बत्वायेव 
प्रस्तूयते इत्यथः ॥ २६७ ॥ . 



अतं आह 

संविदात्मनि विश्वोऽयं 
भाववगैः प्रपञ्चवान् । 

प्रतिबिम्बतया मतिं 
यस्य विश्वेश्वरो हि सः॥२६८॥ 

एवमात्मनि यस्येद- 
गविकल्पः सदोदयः । 

परामशः स एवासो 
दांभवोपायसुद्रितः ॥ २६९ ॥ 

पर्णाहन्तापरामर्शो 
योऽस्यायं प्रविवेचितः, 

न्रमुद्राक्रियोपासा- 
स्तदन्या नात्र काश्चन ॥२.७०॥ 

यस्य तीवरदाक्तिपातवतः साधकादोर्विश्वः पमा- 

तूप्रमेयास्मा तद्धदोपभेदादिना भरप्चवानप्ययं 
भाववर्गः संविदात्मनि प्रतिबिम्बतया भाति दष- 

णनगरम्यायेनातिरिक्तायमानसखेऽपि अनतिरि- 
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कसःतवेन ` स्वात्ममात्ररूपतयेवावभासते, सर खड 
विश्वेश्वरः परभकाशात्मभगवदेकास्म्यन पकार 
इत्यर्थः। यस्याप्येवं भावषगंस्य पतिनिम्बकल्पतः- 
थावभासने सति स्वात्मनीदृ गहमेव भाववगोत्मना 
प्रस्फुरित इत्येवमात्मसाक्षात्काररूपः सततोदितः 
परामदीः स्यात्, स एवासां शां भवोपायेन युद्रितः 
स्वसमुचितोपेयासादनेन नियमित इत्यथः । अत 
एवास्य सर्वविषयतया पणो योऽयमहन्तापरामदः 
प्रविवेचितः, अथोत्तस्येवात्न शांभवोपाये काश्चन 
मन्त्रसुद्राक्रियोपासा न ततः पू्णाहन्तापणमशोद- 
न्याः, परपरमात्रेकरूपस्वात्माभेदेनेव प्रस्फुरन्ती- 
त्यथः । न द्येतत्पदमधिद्यानस्येतदुपयोग इति 
भावः । यदुक्तम् 
अये रसो थेन मनागवाप्तः श्वच्छन्दचेष्ठानिरतस्य तस्य । 
समाधियोगव्रतमन्त्रसुदाजषादिचयां बिषवद्धिभाति ॥' 

इति । वक्ष्यति च 
(9 6 
लानं वरतं देदशुद्धिधारणा मन्तरयोजना ॥ 
अध्वहृियोगविधिदहंमजप्यसमाधयः ॥ 
इत्यादिकरपना कापि नात्र भेदेन युञ्यते ।' 

( त° ३। २९० ) 
इति ॥ २७०॥ 
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तदेवं न्निविधमपि शांभवोपायमुपासन्नो महा- 
त्मा जीवन्नेव मुक्तिमासादयेदित्याह 

भूयोभूयः समवे ` 
निर्विकट्पमिमं भरितः । 

अभ्येति भेरवीभावं 
जीवन्सुक्त्यपराभिधम् ॥ २७१॥ 

ननु पूवम् 
तत्र तावक्कियायोगो नाभ्युपायत्वमहति ॥ ( तं० २।८ ) 

इत्यादिना नित्योदितस्वेनादिसिद्धत्वाद्धेरवीयायां 
संविदि ज्ञापकः कारको वा न कोऽप्युपायःसमस्ती- 
त्युक्तं तत्कथामेवमिदानीसुक्तमयं निविकर्पः समा 
वेशोऽत्राभ्युपायः ? इत्याशङ्क्याह 

इत एव प्रभरत्येषा 
जीवन्सुक्तेविचायते। 

स्र सूत्रणयापाय. 

खपायपियकटपना ॥ ₹२७२९२॥ 

प्राक्तने ताह्धिके काचि- . 
पर २ क्र० पु° जीवन्मुक्किभिति पाठः । 
११० १० क पु अभ्युपाय इति पाटः । 
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द्वेदस्य कटनापि नो । 
तेनानुपाये तस्मिन्को 

मुच्यते वा कथं कुतः ॥ २७३॥ 
सृत्रणयापीति, आहिकान्तरेषु पनः स्पुटेव 

भविष्यतीति भावः।भेदस्येति कतुकरणापावानादेः 
अत एवोक्तं “कः कथं कुत" इति ॥ २७३ ॥ 

उपायोपेथभावसमेव चात्र दर्शायति 

निर्विकल्पे पराम 
गराम्भवोपायनामनि । 

पञ्चारद्धेदतां पूवं 
सूत्रितां योजयेदधः ॥ २५४ ॥ 

धरामेवाविकस्पेन ` 
स्वात्मनि प्रतिबिम्बितम् । 

परयन्भेरवतां याति 
जटखदिष्वप्ययं विधिः ॥२७५॥ 

यावदन्ते परं तच्चं 
समस्तावरणोध्वंगम् |. 
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व्यापि स्वतन्त्रं सवेन्ञं 
यच्छिवं पारेकल्पितम् ।॥२,५६॥ 

पूर्वेति प्रथमाहिके } यदुक्तम् 
पश्चाश्चादधता चास्य समावकश्षस्य बाणता । 

तषट॒त्रिंशकेतस्म्थस्फुटभेदामिसम्धितः ॥ ' 
( त° १। १८७ ) 

इत्यादि, याजयेदिव्येकेकष्येन उपायतया पारै- 
कर्पयेदित्यथः।तदाह धरामित्यादि । एकमेव धरा- 
तत्वमविकस्पन्ञानेन न तु विकल्पमात्रेण स्वात्मनि 
मरतिबिभ्बितं पदयन् स्वात्मसंविन्मात्ररूपतया सा- 
्षाच्छुवंन् सवस्य सवास्मकत्वाद्धेरवतां याति पर- 
प्रकारारूपतया पारिस्षटुरतीत्यथः। एतदेव च तत्वा- 
न्तरेष्वप्यतिदिशति (जलादिष्वपिः इत्यादिना । 
अयं विधिरिति जटादिरिवतक्वपयेन्तं तत्वजा- 
लमविकल्पवृत्त्या स्वात्मनि परतिनिम्बितं पदथन् 
भेरवतां यातीति । ननु यदि नाम परं त्वं व्यापि 
तत्कथ पथ्िशत्तचवीमुञ्ज्चिता षट्त्रिशदरपतयेवो- 
कतमित्याशङ्याह'समस्तावरणोध्वेगं परिकल्पितम् 

सथ ५८9 

प° १ ख पु स्वेस्वमिति पाठः) 
पं० ४ क° पु° समावेशस्य कल्ितेति पाडः । 
१. १३* क° पु° तत्त्वजातभिति पाटः । 
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इति। वस्तुतो हि तञ्कज्ञात॒कतंस्वभाव परमाघ्रेके 
रूपमिव्यक्तं (स्वतन्त्र सवज्ञम्ः इति ॥ २७६ ॥ 

ननु यदिः नाम परषमात्रेकरूपं भेरवात्मकं परं 
तं तत्कथं दरौनकियायां भेरवात्मतरे चोपायतां 
यायात् † इत्याशङ्क्याह 

९ 

तदप्यकर्पितोदार- 
संविदर्पणविम्बितम् । 

पक्यन्विकस्पविकटो 
भेरवीभवति स्वयम् ॥ २७५ ॥ 

न केवलं त्वान्तराणि यावत्तत्पमात्रेकरूपं 
भेरवात्मकं च पर त्वमपि 

"स्वातन््या्चक्तमास्मानं स्वातन्ञ्याददयातभनः । 
प्रथरीशादिसंकस्पेरमिमांय व्यवहाशथेत् ॥' 

( ३० १।५ । १६ ) 
इत्यादयुक्तयुक्तया स्वस्वातन्डयास्स्वास्मनि परि. 
कल्पितोपायोपेयभावं सत् विकस्पविकटरः राम्भ- 
वोपायसमाविष्टः साधकादिरकर्पिततादेव तन्त- 
दुपाधिसंकोचाभावादुदारा येयं संवित् सेव स्वच्छ- 
तातिरयादपणस्तत्र चतिषिम्बितं पश्यन् तन्मा 
रूपतया साक्षाकुवैच् स्वयमनस्यापेक्षमेव भेरवी- 
भवति, अविकदिपतोदारसंदिदास्मना परिस्फुर- 
तीत्यथेः ॥ २७७ ॥ 
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ननु परतच्वद्रारेण पणस्वरूपावरे यद्युच्यते 
तवास्तां धरादयदांरिकासुखेन पुनः कथमसो 
स्यात् ! इत्याशङ्थाह 

यथा रक्तं पुरः परय- 
निर्विकल्पकसविदा । 

तत्तहारनिरशोक- 
घटसंवित्तिसुस्थितः ॥ २.७८ ॥ 

दिकेके १ 

तदृद्धरादिकेकेक- 
संघातसमुदायतः। 

परामृरान्स्वमात्मानं 
पूणं एवावभासते ॥ २७९ ॥ 

इह खद्युं सवे एव द्रष्टा यथा निर्विकल्पकेन 
ज्ञानेन रक्तं रोहितं गुणं तदुपटक्षितं पथुवुभो- 
दराकारादिसन्निवेदाव्यपि पुरः पुरतः पथममेव वा 
साक्षाक्ुर्वस्ते ते खेच्छादिनावभासमाना रक्तताव्- 
योऽशा द्वारसुपायो यस्यास्तथाविधा येयं निरंशस्य 
अनेकसामान्याभाससंमेखनात्मकस्वलक्षणरूपस्य 
अखण्डस्य, अत॒ एवांशापेक्षयेकस्य प्रधानस्य 
7 

"णगि 

प१० १ कृ° पु° पृणेसमावेरा इति पाठः । 

` १० १५ क० पु स्वच्छादिनेति पाठः } ` 
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सम्यगन्युनांतिरिक्तसखेन वित्तिरवबोधस्तया सुषट 
न्ञातोऽयं मया. घटः' इत्यादिस्सन्तोषाधानात् नेरा- 
काष्येण स्थितः स्वात्ममा्रविश्चान्तो भवेत्; तथेव 
धरादि प्थ्वीजछादि यदेकमेकं तंतथा धरादियों 
भृताद्यात्मा संघातः, तथा धरादियः पथाशदात्मा 
समुदायस्तदवलम्बनेन स्वमात्मानं निर्विकस्पक- 
वृत्त्या परामदरान् पणं एवावभासते स्वात्मसंवित्ति- 
माच्ररूपतया पस्पुुरतीत्यथः ॥ २७९ ॥ 

ननु धरादितच्वसमुदायात्मकं विश्वं नामेदं 
भिन्नमेवावभासते तत्कथमेवं परामरेनिव खात्मसं- 
विन्मान्नरूपता ! इत्याशङ्क्याह 

मत्त एवोदितमिदं 
मय्येव प्रतिबिम्बितम् । 

मदभिन्नमिदं चेति 
त्रिधोपायः स शाम्भवः॥२८०॥ 

मत्त इति 
'सवे्ाच दाशष्दौ बोधमातरैकवाचकः।' (त०१।१३२) 

इत्याथुक्त्या परस्माद्ोधात् न पुनरविद्यादेरिदं ष- 
मातुप्रमेयास्म विश्वसुदितम्, एवंभूतमपि तन्मयि 

क क न बोधे प्रति्िम्बितमनतिरिक्तत्वेऽपि अतिरक्ताय- 
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मानत्वेन नं पुनर्विच्छिन्नतयेवावस्थितमेवमपि सं- 
हियमाणाभेदं ममेवाभिन्नं बोधात्मनेव पारमा्थिके- 
न रूपेण सत् न पुनरवयवविभागक्रमेण इयणकला- 
याप्या पारमाणवन रूपणः-इति युक्तमेव पराम- 
दोमात्रादिश्वस्य सविन्मात्ररूपत्वमित्येवं परामरां 
एव चास्य शांभवस्योपायस्य स्वरूपमिप्युक्तम् 
इति त्िधोपायः स शाम्भवः इति ॥ २८० ॥ 

एवमहपरामरस्य च सुष्टवाव्यो निबन्धन- 
मिति तदास॒त्रणमपि अनेन कृतमित्याह 

सष्ठ: स्थितेः संहतेश्च 
तदतल्मूत्रण कृतम् | 

यत्र स्यत यतश्नरात 

तदाह स्पन्दशासने ॥ २८१ ॥ 
नं ` चेतदस्माभिरेवोक्त यावद्राभेरषीर्याह 

धनेव्यारि ! तदक्तं तन 
यन्न स्थितमिदं विश्वं काय यस्माच्च निगतम् 

 तस्यानावृतरूपंसान्न निरोधाऽस्ति इचचित् ॥' 
( स्प ० ¶का० २) 

[कि पी त मणमकनडकमाकनन गनितं 

पृ ३ खर पु” युक्तभुक्तमेवमिति पः । 
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दिति भावः। तथाते हि पत्यत अविद्यादेरतिरेका- 
नतिरेकविकस्पोपहतत्वादि-धवेचिव्ये कारणमेव न 
सिद्धयेत्, तेनास्याः सष्टथादिकारित्वमेव मस्यं 

क्षणामाते यथांक्तमेव यक्तम् ॥ २८२ ॥ 
अत एव स्वात्मनि सष्टयादिकारित्वमेव परा 

सरशान् परस्तंविदेकारम्यमेति,-इत्याह 
स्वात्मन्येव चिदाकारो 

विश्वमस्म्यवभासयन् । 
सखघ्रा विश्वात्मक इति 

प्रथया भेरवात्मता ॥ २८३ ॥ 
षडध्वजात निखिटं 

मय्येव प्रतिबिम्बितम् । 
स्थितिकताहमम्मीति 

स्फुरेयं विश्वरूपता ॥ २८४ ॥ 
सदोदितमहाबोध- 

ज्वाखाजरिरखुतास्मनि । 
विश्वं द्रवति मय्येत- 

दिति परयन्परश्चाभ्यति ॥२८५॥ 
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नन्वेवमपि विशस्य सुज्यमानत्वादिरूपतधा 
संस्कारेणावस्थानाक्कथमस्य शरान्ततोदिथात् ? 
इत्याराङ्याह 

अनन्तचित्रसद्र्भ- 
ससारस्वभ्रसद्मनः । 

प्टोषकः शिव एवाह- 
मिद्युद्धासी इताद्नः ॥२८६॥ 

दशाध्ववक्ष्यमाणनीत्या निःसंस्याकंतरादनन्ता 
नानोसनिवेरात्मकताच चित्राः, अत एव सन्तः 
शोभना गभो थवनानि यस्येवेविधो यः ्ंसारस्त- 
त्त्तत्वात्मा विश्वस्फारः स एवासारत्ात् स्वक्रसद्य; 
जागरासद्मनो हि प्टोषेऽवरोषसंभावनापि स्थादिति 
भावः।तस्य प्लोषकः खष्टास्मीत्यादिपरामरशंबलो- 
पनीतः) अत एव सतताभ्यासादुछछसनरीरोऽनव- 

 च्छित्नसंविदात्मकः शिव एवाहमिति परमद एव 
हुताशनो वि ्वसंस्कारस्यापि स्वात्म्तवित्सास्कारक 
इस्यथेः । यथा द्यम्राबुदथति अनेकावरकम्रायेऽपि 

` १९ 
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सैद्यानि थ किंचिदवशिष्यते तथ॑व शेवास्मतायाः 
मप्यसितायां विश्वस्यते ॥ २८६ ॥ 

नन सष्टयदिकारस्वेन स्वास्माने यः संवेत्सा- 
त्कारः स रुष्याद्यवेच्छिन्नः,-ईति कथ तन्सुसेना- 
नवेच््छिन्नर(वेदेकारम्यं स्यात् { इप्यार थाह 

जगत्सवं मत्तः 
प्रभवति विभेरदेन बहूधा 

तथाप्यत्र 
मयि विग्ङित खत्र न पर; । 

तदित्थं यः सु्ट- 
स्थितिविख्यभकाडेतिवश्चा- 

द्न॑द। परेथत्स 
। , स्पुरत्ति हे तथेयं पद््भतः२८७ 

बहकर नेखिरुमिदं जगत्परस्मादेव बोघा- 
दविच्छिन्नतयोदेतिःतथोदितमेपि तनैव बोधे वेश्रा- 
न्तम्,एवमपि सहते तस्मिज्जगाति न परः कोश्चद्- 

(~ 

पे १६ कण पु* न पुनः किचिदितति पाडः । 
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वाशिष्यते.अपितु बोध एवेति । इत्थमुक्तेन धरकारेणः 
बोधस्येव सवदशास्वनुस्यतत्वायः सुटयादि बो 
धेकात्म्यलक्षणादेकीकाराद्धेतोरनंश्ं पदयेत्सु्टया- 
दिविभागविगरनेन अखण्डबोधेकसरूपतथा सा- 
क्षाक्कृयांत् स राम्भवोपायसमाविष्ट एव हि तुरीयं 
पदं पातः सन् स्फुरति, अनाख्यपरसंविद्रूपत्वेना- 
वभासत इत्यथः । स इत्येकवचनेन बहूनामन्र 
नाधिकार,-इति सूचितम् ॥ २८७ ॥ 

अत एवाह 

तदस्मिन्परमोपाये 
शाम्भवाद्देतशाछिनि । 

केऽप्येव यान्ति विश्वासं | 
` पस्मेरोन भाविताः ॥ २८८ ॥ 

भाविता इति तीनतीनशक्तिपाततेन भगव- 
तात्राधिङृतत्वेनाधिवासिता इत्यर्थः । अत एव 
केऽ््येवेतयुक्त, न॒हि एवंविधकशक्तिपातपा्व्वं 
स्वेषामेव भवेदिति भावः | यदाहुः | 



२६० न्रीतन्नालोकः 

“पूजकाः शवशः सन्ति भक्ताः सन्ति सहशश्षः । 
प्रसादपा्नमाश्वस्ताः प्रभोदित्रा न पथषाः ॥ 

इति । परमते चास्य इषस्मवादरेतदपिस्वं हेतुः, 
अन्ये द्याणवादयो भेदरूपत्वादपरमा एव, इत्या- 
शयः । अत ॒एवान्न स्लानादि भिन्नमुपायजातं न 
किंचिद्पथुक्तम् ॥ २८८ ॥ 

तदाह ` 

स्नानं चतं देदशुद्धि- 
धारणा मन्त्रयोजना । 

अध्वङ्कृप्तियांगविधि- 
होँमजप्यसमाधयः ॥ २८९ ॥ 

इत्यादिकल्पना कापि 
नात्र भेदेन युज्यते । 

ननु यद्यत्र भिन्नसुपायजातं नोपयुक्तं तदेतदु- 
पायाविष्टः कथं नामाचायंः परानुरहं कुयोत् ! 
इत्यारङ्याह 

परानुयहकारित्व- 
मन्रस्थस्य स्फुटं स्थितम् २९०॥ 

` पर् कपु दवित्राः सन्तिन पश्वषादइतिपरठः। 
१० ७ खर पु एवाहिति पाटः । 



हिकम् । 
२६ १ 

यदि तारगनुग्राह्यो 
 देिकस्योपसपैति । 

ताटगिति शाम्भवोपायभाजनं तस्य हि तद. 
दनसभाषणमात्रादिनेव 

५, दीपादीपमिषोधतम् ।' 

इत्यारायेन स्वाप्मनि कुतक्कत्यत्वं जायते)-इति किं 
नाम भिन्ननोपायजातेन भयोजनमिति भावः २९० 

नन्वनेवंविधश्चेत् कथित्तदाराधनाय वृत्तः 
स्यात्तत्तत्रानेन दि प्रतिपत्तव्यम् ! इत्याराङ्याह 

अथासो तादशो न स्या- 
दवभक्त्या च भावितः॥२९१॥ 

तं चाराधयते भावि- 
तारश्ानुयहेरितः। 

तदा विचित्रं दीक्षादि- 
विधि शिक्षेत कोविदः ॥२९२॥ 

तादरा इति शाम्भवोपायभाजनं, न स्यादिति 
तीबतीवरदाक्तिपाताभावात् । अथच | 

त्तरैतसथम्ं चिदं रुद्रे भक्तिः सुनिश्ला।"(माम्वि०२।१४ 



| तन्नाटीक; दर् 

इत्यादिनीत्या शाक्तेपातावेदकेन भवभक्तथा- 
ख्यन प्रथमेन चिह्धनाधिष्ठितः, राक्तेपातस्य चान्न 
भवभक्तयाख्यस्येकस्य तबिह्स्य निर्दैराचिहा- 
न्तराणां चानिर्देशान्मन्दमन्वादिरूपत्वं सूचितम्] 
एवं मन्दमन्दादिशक्तिपातवत्वेऽपि स न समुचित- 
माणवाद्युपायमात्राभिन्ञं गुरुमाराधायेतुं भवृत्तोऽपि 
तु शाम्भवोपायाविष्टमिव्युक्तं "तं चाराधयते' इति। 
यतः स भाविताहशानुयहेरितः, न द्याणवोपाय- 
मात्राभिज्ञाद्ररोभाविनमपि शाम्भवापायसमुचि- 
तमनुथहं लभते इति भावः; तेन 

न चावज्ञा कियाकाङे संसरोद्धरणं प्रति ।' 

इत्याद्युक्तः शिष्यस्य चोक्तयुक्त्या गत्यन्तराभा- 
वादवदंयमेव अस्य तदुदिधीर्षया भिन्नमुपायजातसु- 
पयुक्तपमित्याह तदा विचित्रमित्यादि।अत एव पूव 

“सोऽपि स्वातन्ञ्यधास्ना चेदप्यनिभेरसंविदाम् । 
असुप्रहं चिकीषस्तद्धाविनं विधिमाभयेत् ॥'( त° २।४४ ) 

-इत्यायुक्तम् । विचित्रमिति अनुपाह्यभेदात् 1 
यदुक्तं प्राक् 



(नि ० ९२] = तृतीयमाहिकम् । २६३ 
"अटुग्राह्मदुसारेण विचे्नः स च वक्ष्यते ।› ( त° २।४५ ) 
इति ॥ २९२ ॥ 
 नन्वेवंविधस्यानुभाद्यस्य शाम्भवोपायसमाके- 
शभाजो गरोः सकारादाणवोपायपक्रियया चेदन- 
यहो व॒त्तस्तहं “शाणसूनवानाभ्यासे त्रसरतन्त- 
वाननचत्यलाभः इत्यादिन्यायेन हेतफङुभावस्य 
 नेयव्याद्ाव्यपि दभेवे।पायसस् चेतोऽनमहः कथं 
नामास्य स्यात् { इत्याशङ्चाह 

मार्विन्य(ऽपि द्यपासास्ता 
अनेवायान्ति निधितिम्। 

एतन्मयत्व परमं 
प्राप्यं निवेण्यते रिवम्॥२९३॥ 

भाविन्य्र आणवादे वक्ष्यमाणाः, तासं हि दार 
दारिभावेनेतदातिरक्तस्य श्ग्यस्याभावात् शाम्भ- 
वोपाय एव भरोह इत्यक्तम् “अन्नैवायान्ति निष्ठि- 
तेस्” इति । अत॒ एवेतन्मयत्वमेव नामासां 
भयोरूपं परसुपेय सननेवोद्धोष्यते, न हि एतङ्क 
मिनि ~ या नन 

॥ 1 

प० $ ग° प° संच कणश्यते इति षाठः। 

पं १० ख० पु आयान्ति निवृंतिभिति प्रा; । 



वञ्चन्तरेण {दार अवादोति आवः | अतं 

एवोपायनानासेऽपि नेपेयनानातवं यदभिभ्रायेणेव 

दावष्येतौ समावेश्ञौ निविकर्पाणवं प्रति । 

श्रयात एष ̀  तद्रटि बिना नैव हि किंचन ॥ 

-संवित्तिफरभिचाच न प्रकरप्येत्यतोऽ्रवीद् ` (तं०१।२२७) 

इत्यादि षागुक्तम् ॥ २९३ ॥ 

एतदेव -छोकस्य प्रथमार्थनोपसंहरति 

इति कथितमिदं सुवस्तरं 
% प वेदन 

पुरम साम्मवमात्मवद्नम् ॥ 

ङोवावेश्चवश्ोष्धसदसमरसास्वादस्ममरस्यमयः 
कश्विजयरथनामा ततीयभिदमाषहिकं प्यंदणोत् ॥ 

इतिः भोमन्महामादेश्वराचायवयश्रीमद्भिनवगुप्- 

“> - विरचिते वन्त्रारोके 
कि 

५ वन 

ओजयसथविरचितविषेकाभिल्फव्यास्योपते शा- 
भवोपायमकाङनं नाम तृतीयमविकै समाप्तम् ॥ ३ ॥ 

„म 


